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r ABONE ŞARTLARI:.., r Türkiye icin Kuru1 ı 
.~ A YLIGl ~50 

1 fi " 850 . 
12 ,, 15HO 

E.cııebi memleketler için 1 
12 aylı~ı 2700 .-

Sayisı 5 kuruş l ~esmim~kbuz mu~abili ~lm.~- J 
Lan tedıyat makbul değıldı~ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

GA ET 

r- İDAREHANE: -, 
, Yoğurtcu han. 1 ci kat 

1 
No. 3 ve 1 

Galata, >erşembe pazarı 

1 

İLAN ŞARTLAR! 
İ~arehanemizde görüşülür 

L
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon : 49-142 . J 
Posta kutusu N. 1261 ---" 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Gün Saat --------

a) Münakasaıar 

~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme. Harita 

ci~an~da Türkkuşu binası inşaatı (şart. 3 L) (temd) 
B umuşhane vil. Halkevı intaatı (şart. 3 L) 
ılıkesirde dotum evi ve çocuk bakımevi :Cöy mek
tebi bi11ası inşaatı (temd) 

Gıreaun vil. yap. hastane binaaınııı yalnız kirgir ve 
betonarme lı:ıaımlarının inşuı (şart. 240 kr) 

8 •rgamada Balurçay ovası ve nehır iılahatı ameli
yatı (şart. 50 kr} 

pa:z. 28997 47 
kapalı z. 55263 78 

95748 82 

lcapıh ~. 48835 

• 1564903 86 

~cktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elelctrilc malzemesi: 56 kalem 
Mst. Mvk. gösterece~i yerde elektrik tesiaatı 

(teaıd) 
yap. 

~ucal, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~111 erikan bezi: 28000 m. (temdJ 
ercllh terlik: 80-100 çıft (temd) 

~aa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
lık 01tulların 4 cü ve 5 ci sınıflar için 2 cildden 

l!IÜteıekkil bir geometre kitıb yazılması müaabak. 

kapalı z. 10940 -
paz. 3200 

paz. m. O '.l),50 
aç. ekıı. çifti O 60 

~obilya, •e büro eşyaaı, Muşacıba-Ha..!!_ v.s. 

l' •lebe ıırası: 34 ad. 

~kliyat-Boşaltma-Yükletme 

Haydarpaşa limanıaa 1 ıene zarfında gelecek olan 
Ve deniz meraktbından supalana ve 11upalandan 
vinçle veya ırka ile vıronlara tahmil edilecek 
64693 t. madea kömürü ve 7197 t. kok kömürü 
lıh•il ve tahliyesi 

~este-Tahta v.A. 

1'raverslilc. çam kerute tornrutu: 2)00 m3 (temd) 

~rukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

'4aıot: 150 t. 
"4ızot: 30 t. 
Mılcine yafı: 2856 lı:. 
8e•zio: 875 k. 
Gazolia: 15 t. 

~eferrik 
~iitgir ölç•e aleti: 20-30 ad. (temd) 
L •ffaf malzeme: 7 kalem (tema) 
f:. •stik lcayaak malzemeıi ,, 

1
.Vr.ak •andı~ı: 66 ad. (temd) 
\aolin kumu: 15 t. 
l'ay-.ı k' . 1 d L • -uus pres ma ınuı: a . - ma-.aa giyotın ma-
Y ki.nesi: 1 ad. 

enı ve 938 rnodeli otobüs: 2 ad. 

~k. Zahire, Et, Sebze v. s. 

~tınelc cezaevi için (temd) 
c.lt •ek: 50 t. 
Sı~,r eti: 10 t. 

irpa şclııriyeıi: 12900 lı . (te•d) 
p'2'•r eti: 14,4 t. (temd} 
•lıtcı: 5.1-7'5 t. • 

b) Müzayedeler 
Boıa 1c· • 2 -•a •lletı: ad. - fıçı: 4 ad . - hakır kazan: 3 
D '?· - boza küpü: 2 ad . 
1( erı, barsak ve boyauz 
D uaı.ı: 550 ad. 

eri ve bllraak 

Bc•z oto11obili: 2 ad. (temd) 

paz. beh. 13 

kapalı ı. 15443 59 

kapalı z. 35000 

kapalı :z. 9000 -
aç. ekı. 

,, 
" 
" 

k. o 07,50 

aç. ek~. 

,, 1800 
,, 418 -

heh. 15 87 
aç. eka. 900 -

" 
2300 -

paz. - -
aç. elcı . 4750 -

,, 3000 -
.. 2838 -

n 3600 -
,, - -

aç. art. 155 -

• ,, 
,, 

pu. 150 -

2174 -
42t0 -
6037 45 

3662 61 

60697 12 

8:!0 50 
240 -

535 50 
5 -

66 30 

1158 '27 

675 
32 15 
32 ıs 
15 
84 38 

196 50 
135 

31 50 
78 56 
67 50 

172 50 

169 -
356 '.l5 
225 -
213 -
275 -
75 33 

'207 

THK Adana ŞıJbeai 8ışkan. 28-1-38 ı5 -
Gümüşhane Ndıa Müd. 
Bı lılceıir Vilayeti 

Gireaun Nafıa Müd. 

Nafıa Velti.leti 

M. M. V. SAK 
İzmir Lvz. ,, 

Deniz Lvz. SAK 
Edirne Kültür Dir. 

Kültür Ba k:ın. 

lst. Erkek Lisesi SAK 

25-1-38 15 -
3·2-38 15 -

22-2-38 15 -

16-2-38 15 -

3-3-38 15 -
18-1-38 15 -

'.ll· 1-38 15 
24-1-38 14 

16-3-38 e hdar 

19-1-38 13 30 

l>. n. yol. 11. paşa 31-ı-38 11 -

Erzurum 10 cu İşit. Dir. 1-2-38 

Aıkeri Fabr. U. Miid. Anlc. 1-2-38 
Çırnakkale Beled. 27-1-38 

it 27-1-38 

.. 27-1-38 
lıt PTT Mücf. 4-2-38 

M. M. V. SAK 22-1-38 

n 22-1-38 

" 22-1-38 

" 2-2-38 
Ask. Fabrikalar U. Miid. Ank. 1-2-38 
Güzel Sanat. Akad. SAK 21-1-38 

Trabzon Beled. 

Çanakkale C. Müddoium. 31-ı -38 
Kütahya Hava SAK 22-1-38 

• 22-1-38 
Bornova Tüm. SAK 20-1-38 

,, 18-1-38 
Edirne Kültür Dir. 21·1-38 

f.st. 3 cü icra Memur. Eyüp 22-1-38 
Kıılenderhane ıok . N. 10 

THK B11rsa Şubeıi 
Karacabey Hara.sa Dir. 
THK Ankara Şubesi 
Konya Huı. Muh. Miid. 

1-2-38 
2-2-38 

5-2-38 
27-1-38 

15 -

15 -
ıs -
15 
15 -
ıs -

10 -
10 -
11 
11 
14 
14 

15 -
ıo -
11 -
10 -
10 

12 

15 -
15 --
14 30 
11 -

.,. 
R a) M 

İnşaat - Tamirat-Nafta işleri ve Malzemesi- Harita 

Gümüş .. ne Nafıa Direktörlüğünden: 

t- Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane Vilayeti Halk-
evi inşaatıdır. 

İşin keşif bedeli 55263 Jira 78 kuruştur. 
2- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri yapılar şeraiti umumiyesi. 
D- Nafıa işleri fenni ~artnamesi. 
E- Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli tarihli fiat cetveli. 
G- Proje . 
lstiyenler bunları Gümüşane Nafıa Müdürlüğünde mii· 

talea edebilirler, ve üç lira mukabilinde zarf alır. 

3- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4- Eksiltme 25. l .938 salı günü saat 15 te Gümüşane 

Belediye dairesinde yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için istenilen 4200 lira mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka Ticaret Odasına 
kayidli olduğuna dair vesika göstermesi lazımdır. 

6- Teklif mektubları yukarıda ikinci maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar Gümüşane Belediye 
salonunda Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfı mühür mu mile iyice kapatılması lazım -
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İsteklilerin Nnfıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikasını haiz olması şarttır. 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 

22.2.938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 te 
Gireson vilayeti hususi muhasebe binası içersinde top
lanacak olan vilayet encümenince 48835 lira muhammen 
bedelil hastane binasının yalnız kargir ve betonarme kı
sımlarının inşası vahit fiatlar üzerinden ~apalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. Tek liflerdeki tenzilat vahit 
fiatların u :numu üzerinden yapılacaktır. Şartname ve 
plan ve buna müteferri diğer evrak 240 kuruş mukabi
linde Nafıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 
3662 lira 61 kuruştur. İsteklilerin t'!klif mektuplarını ma
hali ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
938 yılı için cari Nafıa Vekaletinden alınmış en aşağı 

25 bin liralık yapı İfleri müteahhitlik vesikasiyle birlikte 
22.2.938 çarşamba günü saat 14.30 a kadar Gireson Vi
Jayeti daimi encümen reisliğine vermeleri Hlzımdır. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

t- Kapalı zarf usulile 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulan iş: Balıkesir merkezinde müceddeten yapılacak 
Doğum ve Bakımevi ve Köy Ebe Mektebi binasıdır. Ev· 
velce ekı.iltmeye konulan bu işin keşif bedeli ve şartna
mesi değişmiş halen keşif bedeli 957 48 lira 82 kuruştur. 

2- Eksiltme 3.2.938 tarihine raslıyan perşembe günü 
saat 15 tc Balıkesir Hükumet binasında EncUmeni Vilayet 
huzurunda yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve müteferri evrak Balıkesir 
Nafıa Dairesinde ve Encümen kaleminde görülehilir . 

4- Eksiltmiye girmek için isteklilerin 6037 lira 45 
kuruş muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 
938 yılı için alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını 2490 numaralı ka
nun hükümlerine tamamen uygun olara1' ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Encümen Riyaseti· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. 



Sayfa 2 

Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmiye konulan iş: Bergamada Bakırçay ovası 
ve nehir ıslahah ameliyatı, keşif bedeli 1,564,903 lira 36 
kuruştur. 

2-Eksiltme: 16 şubat 938 tarihine rashyan çarşamba 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğü 
Su eksiltkne komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

3 İstekJiler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 
bayındırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
paojeyi 50 lira mukabiJinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmiye gireb:Jmek için isteklilerin 60,697 lira 
12 kuruş muvakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık 
N fıa su işleri veya mümasil inşaat taahhüt edip mu · 
vaffakiyetle bitirdiiine ve bu kabil işleri başarmakta ka
biliyet olduğuna dair Nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektub
ları ikinci maddede yazılı saatten evveline kadar sular 
umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

T. H. K. Adana ~uhesi Başkanlığından: 

l~vvclcc kapalı zarfla ekı:ıiltmeye l ... onulan Adanada Türk· 
ku~u bina ı in:;ıaah istekli çıkmadığından bu <lafa ış pazar
lıkla yapılacaktır. 

Ke:iif bedeli 28997 lita 47 kunı~tur. 
Muvakkat teminat 2174 liradır. 
ihale i 28.1.938 cuma günü 5aat 15 dP. Adana Ha\ a Ku· 

r mu bina ında yapılacaktır. 

f "tekliler :tim<liyc kadar en az hir defada 25 bin liralık 
resmi bir bina işini muvaffakiyetle haşnrmı~ olduğunu i::,bat 
edeceklerdir. 

Şartname, plfm. proje, mukavele T.H.K.. \dana Şuhe.:-in
dedir. 1 teyeuler Kurumdan 300 kuru. mukabilinde alabi
lirler. 

t~tekJilerin 
T.H.I ' Adana 
ilan olunur. 

ihale gurıü belli saatte terpinatlarılc birlikte 
ubeııindeki ihale komi ) onuna müracaatları 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve MaJzem. -------
lzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevkiin göstereceği yerde açık ek
siltme suretile yapbrılacak 3200 lira bedeli keşifli elek
trik te İsa tına talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- ihalesi 18.1.938 sah günü saat 15 te kışlada İz
mir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Teminat muvakkate akçesi 240 lir2dır. 
4- Şartname ve keşifname ve resmi hergün komis

yonda görülebilir. 

5- İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

6- Pazarlığa iştirak P.decekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

56 kalem elektrik malzeme i kapalı zarfla ek iltme) e 
konulmu~tur. 

Tahmin edilen bedelı 10940 lira olup ilk teminat par,tsı 
820 lira 50 kuruştur. 

lhalesi 3 mart 938 perfembc günü saat 15 rledir. 
Ek::ıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kaıımıurı 2,3 üncü 

maddelerinde i::;teniJen belgelerılc birliktô teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününde en geç bir aat evveline kadar 
'.\1. 1 V. atmalma komi yominn vermeleri. 

Mensucat-Elbise· Kund ura-Çamaşı !:.www.V .:!:.... 

Deniz Levazım Satınalma Komi yonu ııdan: 
Kapalı zarfla yapılan ınünaka a ında i tekli çıkmayan 28 

bin metre. amerikan hezi, 21.1.938 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla alııımak iizerc tekrar mürıakasa
ya konulmuştur. 

l~bu amerikan bezinin beher metresine tahmin edilen 
beclP.li 25 kuru~ 50 aııtim ve mU\akkat lemirrntı 535 lira . 
50 kuruştur. Şartname i komiı:ıyon<lan hcrgüıı p.ırasız olardl.: 
alınabilir. 

lşteklilcrin 2ı<JO :-.ayılı kanunda yazılı ve.-;ik tlarla birlik· 
le ve belli gün \e ~aalte Ka ımpaşadn bulunan komi::ıyoua 
müracaatları. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Eşyanın cinsi azı çoğu muhammen bedeli ilk teminatı 
Mercan terlik 80· ıoo çift. Çifti 60 kuruş teminat srliradır. 

Edirne Sanat okulu talebesi için ekBiltmey konulan 

MÜNAKASA GAZETESİ 

terliğe talip çıkmadığından eksiltme 12.1.938 tarihinden 
itibaren t O gün müddetle uzatılmıştır. Yeniden eksiltme 
24.1.938 pazartesi günü saat 14 de Edirne kültür direk
törlüğünde yapılacağı ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazllıane Malzemesi 

Kültür Bakanlığından: 

1- 2259 süyılı kanunun tatbikine dair olan talimat
nameye göre ilk okulların dördiincü ve beşinci sımfları 
için iki cildden müteşekkil bir Ceometri kitabı yaEılması 
münakasaya konulmuştur. 

2- Musabaka müddeti 17 şubat 939 den batlamak 
ve 16 haziran 938 perşmbe akşamı bitmek üzere 4 aydır. 

3- Müsabakaya iştirake karar verenler 16 mıırt 938 
çarşamba günü akşama kadar bir dilekçe ile Kültür Ba· 
kanhğına müracaat ederek bu müsabak ya girecekler 
defterlerine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

17 İkincikanun 1938 

kabı Travt!rslik Çam Tomruğu görülen lüzum üzerine ye· 
niden ve knpalı znrf usu ile eksiltmeye konmuştur. 

1- Muhammen bedeli Tomrukların beher metre 14 
liradan 35,000 liradır. 

2- Muvakkat teminat 2,625 liradır. 
3- Traverslik Çam Tomruklar Kars Orman Müdür· 

lüğünce Oltu ormanlarından Devlet Demiryolları idaresi 
için tahıis edilecek maktalardan tedarik edilecektir. 

4- Teslim yeri Kars istasyonunda vagon üzerindedir. 
5- Talihlerin 2490 numaralı kanun bükümleri gere

ğince icap eden vesaiki haiz bulunmaları lazımdır. 
6- 1.2.938 salı günü öğleden sonra saat 15 te Er

zurumda Gölbaşmda işletme Müdürlüğü binasında müte
şekkil Komisyonda ihalesi yapılacağından talihlerin 2490 
numaralı kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mek
tublarmı saat 14 e kadar komisyon başkanlığına ver· 
meleri. 

7 Şartnameler 175 kuruş mukabilinde idare vezne· 
sinden tedarik edilebilir. 

.f- Müsabakada birinciliği kazanan kitap serısı ftç 
yıl süre ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl 
için biner lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitab 
serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin 
müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve be
şinci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dörder 
yüz lira mükafat verilecektir. 

~~---:.--_,,.--=~-----~~~~:--..... ".""!'"~~~----------
l Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

5- Müsabakaya gireceklerin eserlarini üçer nüsha ol· 
mak üzere makine ile ve kağıdların yalnız birer yuzu· 1 

ne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne j 
makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lazım· 
dır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin 
asıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine ko
nulmuş bulunması kafidir. Mü abakaya basılmış bir kitab
la girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gönde
receklerdir. 

6- Müsabakaya girenlere 2ser müsveddelerile birlik
te. eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen 
telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta arruf hnkkmdarı 
va:ı geçerek Kültür B ıkanhğma üç yıllık bir devre ıçın 
torkettiklerini ve kitabın o dene içindeki her basılışının 
ıon tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyctleri al
tında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi ve
rilmesi lazımdır. 

1- Kitablarda bulunması lazım gelen pedagojik ve 
teknik vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek taahhüd senedinin formülü Kültür Bakımlığı 
yayın direktörlünden alınabilir. Mektubla istiyenlerin bir 
posta pulunu da birlikte gön::lermeleri lazımdır. 

Molı;lya, Ev ve üro eşyası, uşamba, Hah v .s. 

İstanbul Erkek Li e6İ ::-ıatınalına Komisyonundan: 
19.1.938 çarşamba ~linü saat 13,30 rla 1 lanbul Kültiir 

Direktiirlüğü dairesi dahilindeki liseler muhası>beciliği o(la· 
~mı.la toplanacak komi~yoııda beherine L:~ lira bedel tahmin 
olunuan 31 talebe -,ıra"iı pazerlılda yapılacaK.tır. Bu hur.;usta· 
ki .artname ve teferruatı okul i<lare ... indedir. paıarlığa istek
li olanlar 66 lira 30 kurıı:;luk teminat akçesini ve re~mi 
dairelerde bu gibi doğrama işi yaptı(,11na dair alınmış ve ika 
ile Ticaret oda:;ının cari sene \ esika ve tem inal makbuzla
rile birlikte belgelerim alıp belli gün 'e saatte komi yoııa 
müracaatları ilun olunur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Demiryollar1 v Limanları İşletme U. İdaresinden: 

İdaremizin Haydarpaşa limanınet bir sene zarfında ge
lecek olan ve deniz merakibinden supalaaa ve sopalan· 
dan vinçle veya rka ile vagonlara tahmil edilmesi İcab 
eden tahminen 64693 ton maden kümürü ile 7197 ton 
kok kömürünün tahmil ve tahliye işi 31.1.9J8 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar bi
nası dahilinde Birinci işletme komisyonu tarafmda ka
palı zarf usulile ihale edilecektir. bir senelik maden ve 
kok kömürünü tahmil ve tahliyesi için 15443 lira 59 ku
ruş muhammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettiği ve Resmi gazetenin 7.5.935 tarih ve 3297 nu· 
mar ia nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire· 

sinde almrrış vesika ve tekliflerini ayni gün ve saat 1 O 
a kadar komisyon reisliğine vermek lazımdır. 

Bu işe aid şartnamelu Haydarpaşa Liman Başmöfet
tişliği tarrfından parasız olarak verilir. 

Kere"te, tahta ve saire 

f'rzurum Or.uncu İşletme Direl törlüğünden: 

6.1.938 gününde eksiltmeye konulan 2,500 metre mı-

İ~tanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdare deniz nakil vasıtaları işletme ihtiyac' ıçın 15 
ton gazolin alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
4.2.938 c~ma günü saat 15 te büyük postane binası bi
rinci katta İstanbul P T. T. müdürlüğünde müteşekkil 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun 
mahammen bedeli 7,5 kuruş hepsinin 1125 lira muvakkat 
teminat 84 lira 38 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini gör
mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma 
günlerinde mezkur m~dürlük idari kalemi levazım kısrnı· 
na eksiltme gün ve saatinde de muvakkat teminatlarilc 
birlikte komisyona müracaatları. 

Çanakkale Belediyesinden: 
Miktarı Cinsi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

kilo lira kr lira kr. 
30000 M zot 08 kilosu 180 00 

2856 Makine yağı 2 55 beher tenekesi 32 15 
875 Benzin 2 85 ,, " 15 00 
Cinı; ve miktarile muhammen bedeli ve teminatı muvakkale· 

i yukarıda yazalı 3 kalem mevad 21 ıün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Talip olanların 27.1.38 perşembe günü saat 
15 te belediye riyasetinde müteşekkil encümene müracaatları. 

Şartnameyi görmek ves ir ev af hakkanda malumat almak iste· 
yenlerin muhasebeye mürncaatinrı ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar U, Müdürlüğü Sa tınalma komisyo ound an 

Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 150 ton mazot 
Ankarada askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
komisyo:mnca 1.2.938 salı günü saat 15 de kapıdı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 675 lirayı 

havi teklif mektublarını mezkür günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komis1ona müracaatları. 

Müteferrik 

A&keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 900 lira olan 15 ton kaolin ku
mu Ankarada askeri fabrikalar umum müdürlüğü satıoal
ma komiayonunca J .ı.938 salı günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 67 
lira 50 kuruş ve 249ü numaralı kanunu 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü
raca tları. 

Trah2'on Belediye Encümeninden: 

Trabzon şehri dahilicde ve civarındaki sayfiyelerinde 
işletmek üzere konforlu, yeni ve 938 modeli iki aded 
otobüs satın alınacaktır. 

Yalnız bu otobüslerin 938 senesi Belediye bütçesine 
konulacak tahsisatla ve muayyen taksitlerle ödeneceğin
den bu şerait dairesinde Beledyemide mukavele yapmak 
isteyen müesseselerin teklifnameleriyle satacakları otobüs· 
lerin nev'i, evsafı kabiliy~t ve tahammül derecelerini Be
lediyemize bildirmeleri ilan olnnur. 

Güzel Sanatlar Akademi i Direktörlüğünden: 

Bir aded Tay·Dus (Taille DouceJ pres makincsile bir ad d 
Maka:. Giyotin (Guillotine) makinesi sntın alınacaktır 

Akademi Gravür atelyesi için yu~arıda cinsleri yazılı 2 ndecl 
m kine utıo alınacaktır. Münalc sa nçık eksiltme ile ı 1.1.38 cu· 
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'-• ırGnü 
tiliti d •aat 14 de Cağalotlunda yftk•ek mektebler muhasebe-
t, .... 

11 
c Yapılacaktır. Muhammen bedel 2300 lira ve muvakkat 

... llııat ·ıc 
''8ıı ~· tarı 172 Hra 50 kuruttur. Şartname akademiden pa-
"fı hv~rılır. Talihlerin ticaret odasında mukayyed ve kanuni ev-

•ıı bulunmaları lazımdır. • 

MUNAKASA GAZETESi 

Tüccar kimdir ? 
"Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendiril· 

mek için eJine ve zekaıına emniyet edilen ve bu em· 
niyete liyakat göstermesi gereken adamdır. , 

K. ATATÜRK 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun .' an; 

llet~lcıiltrne ıünü i.teldi çıkmıyan 20 : 30 adet rüzııir ölçme 
Elca~ılıc ck•iltme ile aahn alınacaklar. ... .1 

a.. ııltrne · 22 ·L· • k4 938 "'· V il ıaıocı anun , cumarteıi ıünü 1aat 10 da M. 
İlk •atınalma Ko. da yapılacaktır. 

Ptt. ~ ~lbinat 196 lira 50 kuru' olup şartnamesi parasız olarak 
Ek . · aatuaalma Ko. dan alınır . 
~t ;1~111':_Ye ıirecekler kanuni teminat ve :!490 sayılı kanunun 

lııı,1 uncu maddelerinde yazılı belıeleriyle birlikte M.M.V. aa
ına Ko. da bulunmaları. 
* ı_; ~Beher tanesine tahmin edilen 15 lira 87 kuruş o· 

2 
adet evrak sandığı eksiltmeye konmuştur. 

3= İ~alesi ~.2.338 çarşamba günü saat 11 dedir. 

4
_ İlk temmat 78 lira 56 kuruştur. 

lede Evsaf Ye şartnamesi bedelsiz olarak her gün öğ-
; sonra MMV. satınalma komisyonuna müracaatı. 

~e 3 : E~siltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2 ci 
tiyl u.nc.u maddelerinde gösterilen vesaikle ve temina· 

t bırhkte komisyona gelmeleri. 

• d~11 * • .ı- 7 kalem ıeffaf malzemeye talip çıkmadığın-
2Yenıden açık eksiltmeye konmuştur. 

Plr - f ahmin edilen bedeli 1800 lira olup ilk teminat 
~sı 1~ liradır. 

4 
- ihalesi 22.1.938 cumartesı günü saat 1 O dadır. 

lltil - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
)e 'haddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün 
11111 '•atanda M. M. V. sabnalma komisyonunda hazır bu· 

ıtıaları. 

• 
ç 1~ :k ~iıtik kaynak malzeme.ine talib çıkmadığından yeniden 
l' 111trneye konmuştur. 
k •h11ıin edilen bedeli 418 lira olup ilk teminat parau 31 liri\ 

llrı.ıtt 
İtı ur. 
e:1~•i 22-1-938 cumartesi günü saat 11 dedir. 

ttiııd •ılt11ıeye ıireceklerin 2490 uy ılı kanunun 2, 3 üacü madde· 
•tıbl~ Y•zılı belaeleriyle birlikte ihale gün ve uatında M.M.V. 

illa komiıyonunda hazır bulunmaları. 

Erıak 
~ahire, Et ve Sebze: 

Edirne Kültür Direktörlütünden: 
Ci111i 

Azı Çoğu M. bedeli Hk teminatı Kıldarm•nın 
•t•t kilo kilo kuruş lira kr. rünü .aatı tekli 

1) t.• 5100 7500 6 75 33 cuma 14 açık 
ltıı ''~errıize bağlı yatılı okulların mayıs 938 nihayetine kadar 
O.ı.~ıkdarı yukarıda yazılı patates ihtiyacı 25. 12.37 tarihinden 
·~il\d t•rihine kadar açık kırdırmaya konulmut ve 11.1.38 ta -
1.ı.~ Yapılan kırdırmaya i.tekli çakmam!ş olduğundan kırdırma 
''-lıı .cunıp ıününe kadar uzatılmıştır. istekli olanların o iÜn 
1-ıı ~tıle birlikte saat 14 de kültür direktörlüğünde toplanacak 

0rtaiıyona b"t vurmaları ilan olunur. 

Çanakkale C . Müddeiumumiliğinden: 

Çanakk l · k v • • • ·h 1 · l .ı.938 . a e ceza evı e ·nıegmın yevmı ı a esı o an 
'k•ilt ınci günü talip çıkmamış olmasmdan dolayı açık 
d, p lbe 4.1.938 gün ve 39 sayılı kararile bir ay zarfın
~ttil •~arlak sure:ile mübayaasma komisyonumuzca karar 
~6ltı•ttir. İhale 31 .1.938 nci gününe raslayan pazartesi 
dtj il saat 15 te Çanakkale adliye binası içinde C. müd-

1' llııunıiliği daireıinde yapılacaktır. 
lbikt ellıinata muvakkate miktarı 169 liradır. Kati teminat 
tre:"ıda ihale bedelinin yüzde on beşidir. İsteklilerin 

f,tl, buna ait şartnameyi bedelsiz olarak almak veya 
t~atı lbtluraat istemek üzere ceza evi amirliğine müra· 

'"• ilan olunur. 

& Bor ova Aakeri Satınalma Komisyonundan: 

~ Q::0 ••daki kıtanıu mekiı: aylık ihti1acı olup 3·1-938 pazarte· 
la·~-- t •ç~k ekailtmcai yapılan 14400 kilo 11tır etinin beher ki- 1 

"1,ı, ~klıf edilen yirmi dSrt kurut fiat Kor komutanlıtınca 
.<\ç1~0rGl~üfinden yeniden açık e1uiltmeai yapılacaktır. 
lJııı ekaaltmHİ 18-1-938 aalı günü saat onda yapılacaktır. 

li"•dır '-Ilı tahmin tutası 3600 ıira olup muvaı...kat teminat 270 

ş,~ 
l.ttıt~~lbeıi hergün komiıyonda rörillebilir. 

0"'i•t ıl•rin muayyen nktinde Bornovadaki a1keri satııa alma 
onun• ıelmeleri. 

''· 
1-. ... 

kıiJtQı ~lll•n birliklerinin ihtiyacı olup 4.1.938 de açık 
Q•t11ıa tsı Yapılan 12900 kilo arpaşehriyesinin beher ki· 
Ot61d" ~t~lif edilen 20 kuruş fiat. komutanhkça pahalı 
t iii=·~Undec açık eksiltmeıi yeniden 20.1.938 perşem-
2 _ Uu saat 10 d. yapılacaktır. 

'lt 213
111~nı tahmin tutarı 2838 lira olup muvakkat temi· 

3_ hradır. 
4 ?artnamesi kemisyonda görülebilir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1 Şartnamesi mucibince çift renkte kabartma eti 

ket basan bir adet otomatik tabı makinesi açık eksiltme 
usuliyle satın alınacakbr. 
il- Muhammen bedeli 32.:!5 lira ve muvakkat temı

nah 241.88 liradır. 
Ul Eksiltme 9.11.938 tarihine rastlayan Çarşamba 

günü saat 15 te K abataşda Levazım ve Mübayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 V - Şartnameler parasız olarak bergün söxü geçen 
Şubeden alınabilir. · 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif mektup ve kataloğlarını, makinenin yaptığı etiket ör
neklerini tetkik edilmek üzere münakasa gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar U. Müdürlüğü Tütün Fab
rikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammm vesika almaları lazımdır. 

VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik 
ve yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçm 
tayin edılcn gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyo-
na gelmeleri ilan olunur. (8614) 1315 3 4 

• • • 
1- ldaremizin Paşabahçe Fabrikası ıçm şartnamesi 

mucibince bir adet maateferruat hava Kompressörü açık 
eksiltme usulile satan alınacaktır. 

il-Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 
93,75 liradır. 

ili- Eksiltme 19.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Tadil edilen şartnameler parasız olarak her gün 
sözü geçen şubeden alınabilır. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif 
mektuplarını İnhisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine ver
meleri ve eksiltme gününden bir gün evveline kadar tek
liflerinin kabulünü mutazanımın vesıkaları almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
dik ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte tayin edilen gün ve saatle 
yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (10) 4-4 

• H H ~•N 

D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLU6UNDEN • 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarları aşağıda 

yazılı yağlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 27-1-938 Perşembe 
günü saat 15 den itibaren sıra ile Ankarada İdare bina11nda ve 
kapalı zarfla satın nlınacaktır. · 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat 
teminatlarilc, kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteah
hitlik vesikası Ye tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lar.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar:ıda Malz•me dairesinde ve 
H. Paşada tesellüm şefliğindP. dağıtılmaktadır. 1152) 3-4 

Cins ve mıkları 

250 Ton Sürşoför yağı 
1 100 Ton Rezidü • 
250 ,, Mazot ,, 
300 ,, Petrol IOO ton pis 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 
Lira Lira 

52000 
114500 

17125 
gaz 47700 

3850 
6975 
1284,37 

3577,5 

P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden: 
Fabrika ambarında mevcut 3356 kilo Grafit açık artırma ile 

.atılacaktır . 
Beher kilosunun muhammen bedeli beş kuruş ve temamanın 

muvakkat teminatı 12 lir!' 60 kuruştur. 
Artırr.ıa 26. 1.938 tarihine raslıyan yarşamba ıaat 15 te yapı· 

lacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek için de muayyen gün ve 
saatte Fabrikada müteşekkil komisyona müracaatları. (IA2) 2 4 

Mermer taş, moloz dıvar taşı ve eski kalıp 
tuğla ve hurda demir satılıyor 

Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Akademide bulunan tahnıinen 1 ton rriktarındaki h.ırda demir 
"moloz duvarı taşı 15 m3,, ve 68 parça mermer taş Ye 800 eıki 
kalıp tuğla 21 .1.938 cuma günü saat ~5 te Cağaloğlundaki Yük
ıek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşekkil komisyon tarafından 
açık ar•tırma ile satılacaktır. H~pıinin muhammen bedeli 303 lira 
ve muvakkat teminat mikdarı 22 lira 73 kuruştur. Şartname 
Akademiden ht•r zaman bedelsiz olarak alınabilir. Taş ve Demir-tıııaı •teklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki Askeri 

illa koıaiıyomıoa a-elmeleri. i ler iıteyenlere mahallinde ıöalerilir. (24()~ 2--4 

Sayfa 3 

PiYASA HABERLERİ 

Hububat ithalat rejimi 
(iaviçre Ekonomi Daireıinin ilanı) 

1- İkinci kiouo ayının birinci ııfioünden itibaren, kontenjan 
mündeıi artık , talibin bu güne kadar tatbak mevkiiode bulunan 
eaas seneıi zarfında mezkur neviden mal ithal etmi' olduj"unu 
iıbat etmeıi şartına tabi tutulmayacaktır. 

MGaade iıtidaları ' ' İniçre Hububat ve Mevadı kıyahiye Ko
operatif Şirkf'tine . , verilecektir. Bu tirketin tranıit bftrosu Bern' 
dedir. İthalat müaadeleri ancak ticaret sicilinde mukay1et ve a
şağıda 3 numaralı bentte yazılı malların ticaretini deYamh bir 
surette yapan müe11emelere verilecektir. 

2 - Kontenjan müsadesi, İıviçre Hububat n Mevada kiyabi
ye Kooperatif Şirketi,, tarafından teebit edilecek şartlar daire
sinde Ye İsviçre İkti1& t daireai tarafında• muhtelif ihracatcı 
memleketlere tabıis kılınan kontenjanlar haddi dahilinde Yerile· 
cektir. 

Alakadarların ehemmiyetle dikkat etmeleri liz ,mıelen nokta: 
Kontenjanların açılmuı ve istimali, muayyea garantiler ita11na 
tibi tutulacak ve kontenjan müteneffileri yine eıkiıi gibi, iıviç· 
re İktiut dairuiniu talimatına tevfikan şahsi kontenjanları niı· 
betinde mecburi mübayaat yapacaklardır. 

3 İıbu ilin aşatıda zikredilen emtaa nevilerine de tatbik 
olunur: 

Tarife No. 
1 ex 
2 ex 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

12 

14 ex 

16 f'X 

17 

20 

60 ex 
162 cx 

a 211 ex 
212 
213 

-- -

Malın ismi 
Yemlik butday 

,, çavdar 
Yulaf 
Ar pi 

Çeltik veya kaltutundan ayrıl•ıt 
pirinç. 
Sair hubub.t 
Mı11a 

Faaulya 
Bezelye 
Diter kabuklu ıebı:elerden: 10 
Mercimek 
Yuvarlak daneler haline ı•tirilmit, 
döğülmüf, ayıklanmış, kabukları 

çıkarılma' veya kırılmıt piriaçler; 
pirinç kırıntıları; pirinç bulıuru, 

irmiği ve parçaları · ııkleti iki kilo
dan faz.la her ·nevi kablar deru
nunda. 
Yuvarlak daneler haline ıetiril

mif, dötülmüt, ayıklanma' YeJ& 

kırılmıt mısır, ma11r irMıiği ve par
çaları - aıkleti iki kilodan fazle 
her nevi kahlar derununda. 
Sıkleti beş kilodan fazla her nevı 
kablar derununda m111r unu 
Sıkleti Le, kilodan fazla her :ıevi 
kablar derununda pirinç unu. 
Yemlik ekmek (Köpekler için çö
rekler, biıküiler ve gevrekler). 
K•kao küsbesi, kakao küsbHi unu 
Hayvan kanı, mayi veya kurutul· 
mut (kan unu). 

Samaa 
Ot (kıyılmış ot veya öğütülmüı ot\. 
Küıbeler ve küıbe unları, Keçi boy
nuzu 

--- = 

(Dördüncü aahifeden devam) 

Mardi 18· 1-938 

Articles sanitaires et instruments de chirurgie (Min. Od. Nat.) 544 
Grue d'une tonne (Dir . Gen. Monopoles) N. 562 
Coke de fonderie (Ch . de Fer Etat) N. 569 
Etoffe pour costume (Dir. Lycee et E.cole Secondaires lzmir) N. 569 
Bois (Coın . Ach. Mıl ı t . Tekirdagh) N. 572 
Tronc de sapin (Ch. de Fer Etat) N. 573 
• Articles hors d'usage (Municipalite Ankara) N. 575 
Ba!ais et pulverisateur (Munic ıpalite Ankara) 576 
Toile pour reliure (lmprirnerie de l'E.tat) N. 579 
Conııtruction plancher en bois (Dir. Monopoles lstanbul) N. 581 
Beurre fraiı (Dir. Ecole Forreııt. lstanbul) N. \583 

• Auto marque Fiat (Munic. lst.) N. 584 
Pressc-plomb, plomb pr. sceller et fil metallique (Command. Surv. 

Douan. lst.) N. 584 

• Leı uteriıqueı ındiqucnt une vente par \roıe de surenchere. 

N. B.- Les Nos ındiq u f.s en regard deı articles ıont ceux du 
journal dans lequel l'avi ı a paru . 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmız icttbı hemen abone k"ay
dediliniz ve dostlarmıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

.. 

lmtiyu .-.i Ye , .. ifl-ri 
Direktirii: 1..-ii Girit 

Baıı!dıiı 7er: ARTUN BaaunHİ 
Galata BilJiır ıokak No. 10 
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Quotidien des Adjudications ADMINISTRAlıuı 

3 
6 

12 

ABONNEMENTS: 
Ville et Pro'lioce 

MOIS Ptra. 450 

" " 850 

" " 
1500 

Etranger: 12 •Oİa Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

• • Y oghourtchou Hnn UNA A A Galat~r :::~~e:İ,:-~ .. ,ı 

GAZETESİ 
---····--

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: Pour la Publicite s'adreHcr 
a l'Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat l tanbul MÜNAKASA 

· ------ ----

des Adjudlcations Ouvertes Aujourd'hui 
r 

T ableau Synoptique 
-

Avis Officiels 
~bjet · de l'adjudication Mode 

d'odjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. 

Proviaoire 
Ueu d'adjudication et du 

Cahier des Charreı 
Jours 1-leure 

De l'Administration Generale ele 
Chemins de Fer et des Ports de I' A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

ı l Construction Maison du Peuple a Gumuchsouyou 

!.! (cah. eh. L. 3). 
:; Construction des partiea en maçonnerie et b~ton 

armc de l'hôpital Guiresoun (calı eh. P. 241)). 
Trava'1X pour rcforme du fleuve a Bergamzı (cah. 

eh. L. 50). 
Conıtruction batiment "Turkouchou,, a Adana (cah. 

eh. L. 3) (aj.). 
1
1 

Construction crlche et ecole de sages femmcs a 
Balikesir. (aj.) 

Pli cach 55263 78 

" 
48835 -

" 
1564903 86 

Grc a gre 28997 47 

957'48 82 

Electricite-Gaz-Chauffage Centra!..J!nstallation _!.! Materiel) 

Articles electriques : 56 lots Pli cach 10940 
lnstallation electrique pou:- l'armce d'lmir (aj ). Gre a ırc 3200 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 
~.......:~~~~~--~~~~--~~~~~~~~---

Pantoufles : 80-100 paires (aj.). 
Toile amcricaiae : 28000 aı. (aj.). 

1 ravaux 'tl'lmprimerie- Papeterie 

Publique 
Gre a grC-

Co•positio,, des livres de geometrie pour la 4cme -
et 5eme classe dea ecoles Primaires 

Ameublement pour Habitation et Burcaux- Tapisserie ete. 

Bancs pour eliveı : 34 p. Gre a gre la p. 13 

Transport- Chargcment DecharS?"ement 

li Charıeınent et dechnrgemcnt aux wagons pendant 
une annce : 64693 t - Houillc et 7197 t . Coke. 

1 Boi• de Conslruction, Planches Poteaux ele. 

t Tronc de sapin pour traverses: 2500 m3 (aj.). 

,:, 

Combustible - Carburant- Huilcs 

Mazout : 150 t. 
Gazoline : 15 t. 
Muout : 30 t. 
Huile pour machine : 2856 it. 
Benzine : 875 k. 

Divers ------
Machint- guillotıne: l piece ld. taille douce: 1 p. 

pour l'atelier de gravure de l'Acade111ie dea 
Beaux Arta 

Autobus model 938 (payahlc en diverı venıe
mcnb : 2 p. 

Appareils pour mesurer le vent : 20-30 p. (aj.). 
1
1, Articles traıısparents : 7 lots ( :tj. ). 

" pour soudure de caoutchouc (aj. ). 
Caisıes pour dossiera : 66 p. (aj .). 
Sablc caoline: 15 t. 

Provisions 

Viarıde de beouf : 14.4 t. (aj.). 
Ürğe: 12,9 t. (aj.). 
Pom•cs de terre : 5,1·7.S t. (ıj.) 
Pain : 50 t. 
Viande de boeuf : 10 t. 
Pain pour le penitencier 

B) Adjudications a la surenchere 
Boyaux et peaax. 

il Peıux, boyaux et corne.s 
Agneaux: 550 p. 
Autos; 2 p. (•j.). 

:1 

Pli cach 

Pli cach 

Pli cadı 
Publiquc 

,, 
" 
" 

Pııblıque 

P•blique 

" 
" 

P'ublique 

Publique 
,, 
" 
" 
" 

Gre a gre 

Publique 

" 
" Gre a gre 

15443 59 

35000 -

9000 
1125 -

2300 -

1800 -
418 -

la p. 15 87 
900 -

360 -
2838 -

'4750 -
3000 -· 

150 -

4200 -

3662 61 

60697 12 

2174 -

6037 45 

820 50 
240 

5-
535 50 

66 30 

1158 27 

2625 --

675 -
84 38 

180 -
32 15 
15 -

172 50 

196 50 
135 -

31 50 
78 56 
67 50 

275 -
213 
75 83 

356 25 
225 
169 -

207 

Oir. Travaux Publics Guınuchsouyou 

" 
Guiresoun 

Min. Trav. Publıca 

Lifue Av iation Turque Suc. Adana 

Vilayet Balikesi r 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Cam. Ach. lntendance lzıair 

25-1-38 

22-2-38 

12-2-38 

28· 1-38 

3-2-38 

3-3-38 
18-1-38 

Dir. lnstruction Publiquc EdirnP. 24-1-38 
Cam. Ach. latendance Mııriıae K.pacha 21-1-38 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

14 --
15 

Mia. de l'lnslruction Publique Jusqu'au 16-3-38 

Coın. Aclı . Lycce Garçon8 lat. 19-1-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 31-1·3~ 

10 Exp. Ch. de f'er Etat Erzcrouaı 

• 

Com. Ach . D. G. ı-·ab . Militaires Ank. 
Dir. P. T. T. l!<it, 
Municipalite TchanakL::alc 

" 
" 

Bir. Academie des Beaux Artı 

Municıpalitc Trabzonde 

Com. Ach. Min . Def. Nııt . Ankara 

" 
" 
" C.111. Aca . Dir. G~ ... P'alıır . Milit. Ank. 

Com. Acb. Diviıion Bornova 
.. 

Dir. lnstruction Publique Edirne 
Com. Ach. Armee Aerien Kutahya 

" Proc . Gen. Rep. Tchanakkale 

Ligue Aviation Turque a Ankııra 
" Brousse 

Dir. Hara Karadjabey 
Oir. ComptllbilitC- Privee Konia 

1-2·38 

1-2-38 
-ı-2-38 

27-1-38 
27-1-38 
27-1-38 

21-1-38 

22-1-38 
22-1-38 
22-1-38 
2-2 38 
1-2-38 

18-1-]8 
20-1-38 
21-1-38 
22-1-38 
22-1-38 
31-1-38 

5·2-38 
1-"-38 
2-2-38 

27-1-38 

, 13 30 

1 l -

15 -

15 
15 
15 
15 
15 

14 

10 -
10 
i 1 

11 
14 

10 -
10 -

10 
10 
15 

14 30 
15 
15 
15 

9 ırou pea de machineıı-outila dont lea vale11rs e.stiı11• 
rantiH provisoirea et quantiteı sont indiqueeı ci·bas, ı 
tes ıeparement par voie d'adjudication ıous pli cach 
dredi 18 mars 1938, a 15 h. au local de l' Adminiatr• 
rale a Ankara. 

Ceux qui deaireat y prendre put doivent remettr' 
1 

aidence de la Commi1&ion le jaur de l 'adjudication ju•4 
leurı offres, le.s garanties provisoires indiqueea ci·baı. 1 
cats exiges par la loi et un certificat de competence d' 
\ e Minislere des Travaux Publics. 

Leı cahiers des charıes ıont diııtribues gratuiternerı1 

ra par le Service deı Approviaionnements et a Haydat 
le Bureau de Reception. (15"1 

Genre et Quaatite 
Valeur 

eatimative 

1 
11-

111 -
IV
V-

Machinea perceuses divenes 
,, ,, radiales 
,, a fraiıer ahaping 

" raboteuse 

Pceıı 

43 
10 
15 

1 

Ltf 
55000 
25000 
30000 
20000 

horizontale et 
a fraiaer 1 

VI- Tours verticaux 3 
Vll - Machinea pour meule en cmerie 31 
Vlll- ., ,, tôle 11 
IX- ,, ., souciun 25 

* • • 

16000 
30000 
32000 
70000 
35000 

Divers outillaıes d'une valeur eatimative de Ltq•· 
root achetes par voie d'adjudication .sous pli cachett 
1 Mars 1938 a 15.30 h. au local de l' Adminiıtratioll 
a Ankara. 

Ceux qui deairent y prendre part doivent remettr' 
sidence de la Commi1&ion le jour de l'adjudication jurl 
b. leurs offres, une garantie provisoire de Ltqs. 15JJ.I 
tificatı exiges par la loi et un certificat de competeııt' 
par le Ministere des T ravaux Publics. 

Les cahiers de. charges sont distribueı gratuiteın•111 

ra par le Service des Approvisianncmentl et a Hayd•' 
le Bureau de Reception. (20·H 

• • • 
Divers materiela en ebonite dont la valeur catiın•tı 

rantie provisoire sont indiquees ci-bas suivant que it 
est indigene ou etranger. seronl achetea par voie d'•d 
sous pli cachete le mercredi 2 Mars 1938 a 15,30 h. ,.~ 
l'Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui deı1irent y prendre part daivent remetlr' 
sidence de la Commissian le jaur de l 'adjudicatioo jll1 

h. leura offrca, une garantie provisoire indiquee ci-b'1 

que le materiel est indigene ou etranger, les certifi•• 
par la loi et un certificat de competence delivre par I' 
des T ravaux Publics. 

Les cahiers dea charges sont olatribues 
ra par le Service deı Approvisionnements 
le Bureau de Reception. 

ı 
graluiteme-
et a Hayd• 

( 
.J ,ı 

Produit iadigene Proo" 
Valcur Garantie Vale11' 

estima. 
___ O_bj!!._ ....!:!!ı.• 
Boites en ebonite paur accu· 
mulateura de waion et diversea 

proviı. 

Ltqs -
plaqueı et barres d 'ebonite. 2.3365 1752,38 

..... 
esli" 

~ 

. . MÜT-EAHirfT'LERİtf . TAMVİ~ 
· ~ . Memenlo aes Fournisseµr~ 

Salı 18.1.938 
Alit ve aıhhi malzeme (MMV) N. 544 
Bir tonluk aeyyar elektrikli vinci (İnhis. U. Müd.) 1:11· • 

Döküm koku •OD yol.) N. 569 
Lacivert elbiselik kumaş 1 fzmir Lise ve Ortaok.) l'll· 
Odun (Tekirdağ Ask. SAKI N. 572 
Çam tomruk (OD yol.) N. 573 
• Eıki eşya (Ank. Beled.) N. 575 
Çalı süpürge ve pülverizatör (Aak. Beled.) .\' 576 
Teli (Devi. Matbaası Dir.) .\~ 579 

. . ) ' Ahşap müteharrik döşeme yap. (Ist. lnhiı. Başmüd· · 
Urfa sadeyağ (Orman Fi\k. Mub. Kom.) .. \~ 583 
* Fiat otomobili (ist. Beled.) N. 584 
Kur.ıun sıkma makine.si, telli sicim, kurtun mühür 1'11 

Muh. Komut.) N. 584 

• Önlerinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aitti' 
Ham·•· "No . t" ·ı· h · t · · ..,.,ı ı,. . .,, ışare ı ı anı avı gaze emızın sayı:ı· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


