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İnşaat - famirat·Naiıa ışleri ve . alzemesi- Harita 

Nafıa Vekaletinden: 

Diyarıbakır - İrak ve Jran hatlarının Diyarıbakırdan 
itibaren 8 +3 t O, 35+455, 51 +845 nci kilometrelerinde 
2 X 60, ,4 X 60, 3 60 metre açıklığında y ptmlacak 
üç adet demir köprünün inşa ve montajları kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

l - Münakasaya 14.3.1938 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat beşte Vekaletimiz Demiryo!ları inşa

at dairesindeki münakasa Komisyonu odasında yapıla· 
caktır. 

2- Bu üç Köprüuiin muhammen bedelleri mecmuu beş 
yüz bin liradar. 

3 - uvakkat teminat cem'an ( 23,750 ) liradır. 
4- Eksiltme şartnamesi, Mukavele Projesi, Ray inbi· 

sat tertibatı, Devlet Demiryolları Ray tipi, Nafia işleri 

genel şartnamesi ve üç adet şemadan mürakkep bir 
takım münakasa evrakı 25 lira bedel mukabilinde Demir· 
yollar inşaat dairesinden tedarik ol•ınabilir. 

5- Bu münaksaya girmek isteyenler 2490 numaralı 

arttırma, Eksiltmele ihale kanunu mucibince ibrazına mec· 
bur oldukları evrak ve vesikaları, 938 senesi için müte
ber olarak V ekalctimizden verilcııiş Müteahhitlik ve ikası· 
nı ve fiat teklifini havi zarflarmı mezkur kanu un tarifatı 
dairesinde hazırlıyarak 14.3.1938 tarihinde saat on dörde 
kadar o'emiryollar inşaat dairesindeki Komisyona makbuz 
mukabllirıde vermeleri lazımdır. 

6- Bu münakasaya gireceklerden liiakal 50 metrelik 
bir demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı ar· 
anacaktar. 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayetinde Gazip a
şa mektebi karşısındaki planda gösterilen mevkide Ceza
evı ınşası. 

2- Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur . 
3- 937 mali yılı içicde başlanacak olan bu işin 20.000 

liralık miktarının 937 mali yılı içinde bitirilınesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydan Nafıa 
Müdürlüğünde parasız görülebilir . 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şarl:namebi 
Ç- Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
D- Vekalet yapı işleri inşaat şartnamesi 

E- Fenni şartname. 
5- Eksiltme 15.2.938 tarihinde sah günü saat 15 te 

Aydın Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 
6- Eksiltme) e girebilmek ıçın isteklinin 7'l73 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda ya
zıh vesikaları haiz bulunması lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınan 937 yılına aid müteah· 
bitlik vesikası. 

8- 937 yılana ait Ticaret Odası vesikası. 
7- Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazı

lı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Müdürlüğünde 
toplanan Komisyona getirilo;!rek makbuz mukabilinde ve
rilecektir. PoEta ile gönderilecek mektubl.ırın nihayet 
üçiincü madde ·yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumile iyice yapıştırılmış bulunması lazım
dır. Postadn olacak gecikmelc.::r kabul edilmez. 

İstanbul PT r. Müdürlüğünden: 
İstanbul büyük postahane binası bahçesindeki mevcut 

sundurmalardan istifade etmek suretile bir anbar binası· 
nın keşifnamesi dahilinde yaptmlması açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 8·2·938 sah günü saai 15 te bü
yük postahane binası birinci katta lstanbul PTT Müdür· 
lüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacak
tır. Keşif bedeli 4089 lira 72 kuruş, muvakkat teminatı 
306 lira 73 kuruıtur. Taliplerin mukavele, eksiltme ba· 
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yındırlık işleri umumi, hususi ve fenni şartnameıi ve pro
je keşif hülasasiyle buna ilişik diğer evrakı görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma saatinden 
bir hafta evYel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaatla 
en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ala
cakları fenni ehliyet ve ticaret odası vesikasiyle birlikte 
komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

A:;keri müzenin ke . .Ji mucibince> tamiri 27. l.938 pP.r· 
:.:embe günü saat 14 de Tophanede "'atıııalma konıi:;yonurıda 
pazarlıkla ek ·iltınc i yapılacaktır. Keşif hedeli 502 lira 85 
kuruştur. Şartııame v~ ke~fi komiS} onda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir Beletliyc~inden: 

36, ~~9 ·a) ılı adalarda heyeti uınumiyesi 250 bin liraya 
olup bu senei maliye içinde vahidi fiat cetveline tevfikan 
25 bin liralık kısmı yaptmlacak garaj .::ar.tralı ı;iİ 8.2.938 
::salı günü aal 16 da 2t90 sayılı karıunuıı madrlei mah~usa
sına tevfikan kapalı zarftt ek iltme ile ihal~ edilel'ektir. Ke
şif ~artnameleri mezkftr 2!1-90 ) ılı kanunun maddei ınah-

usa ına binaen bedeli mukabilinde haşmühenrli hkten t~

darik edilir. l~tirak iı;iıı 187S liralık mııvakkat tt.minat mak
buzu \Cya banka tPminat mektubu ile söylenen günde aat 
15 e kadar ım~ktuplar encümence kabu I olunur. 

Tekirdağ A."'kcri atınalına Komi -yonundan: 

M.alknra kıtaları i~in üç hela çukuru yen!deo pazarlıkla 
münaka.,aya konulrnu tur. Taliplerin ihale günü olan 4 .2.38 
tarih cuma günü aat 16 da komisyonumuza teminat akçe
lerilc birlikte gelmeleri ilan olunur. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Ordu ha taneleri için 8 hin adet fildiko fanila :.?8,l.93B 
cuma günü saat 15 de Tophanede lst. lrnızını fımidiği va

tınalma komi:,yonunıla kapalı zarfla ek iltme::si vapılaeaktır. 

Tahmin bedeli 56 O lira ilk teminatı 420 liradır. ;>artname 
ve nümunesi komi yonda. görüldıilir. l::;teklileriıı kanuni bel
gelerile teklif mektuplarını ihale ::saatinden bir ::saat evveline 
katlar Komi yona \ermeleri. 

İzmir Lise ve Orta Okullar Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Kız öğretmen okulu talebesi için mevcut nümunesine 
göre t 30 santim eninde 403 metro lacivert kumag 8.2.938 
salı günü ~aat t 6 da İzmir kültür direktörlüğünde topla 
nacak komisyodda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Beher metresinin rnuh .mmen bedeli 320 kuruş hepsi
nin tutarı 1280 liradır. ilk teminatı 95 lira olup şartname 
ve nümunesine kültür direktörlüğünde her gün görülebilir. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Beherinin 
Mikdarı muham. fiata Teminatı İhale günü 

Cinsi takım 
Sivil elbisesi 145 

Lira 
ı2 

Lira 
223 8.2.938 sah günü 

saat 16da 
12. 1 .938 tarihinde açık ek iltmeye konulan yukarda 

cins ve mikdarı yazılı sivil elbise için konulan son eksilt· 
me haddi layık görülmediğinden 22.1.938 tarihinden 8.2.938 
tarihine kadar 15 gün müddetle yeniden eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte emniyet 
müdürlüğünde t-0planan komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

l - 6389 lira 68 kuruş, 75 sı.ntime pahalı görüle~; 1 
2921 tane minder ve yastık kılıfının 31.1.938 pazartesı 

günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 İlk temin!ih 480 liradır. 
3- Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatte vezne makbuzu veya 

banka mektublarile birlikte G lata eski ithalat Gümrüğü 
binasındaki komsiyona gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane ~ alzemesi 
w ,. ~ •• 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
l - Sağlık propagandası için numuneleri vekaletle 

mevcud yedi cins renkli afişin bastırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Sıhhat ve İçtimai Mu venet vekaletinde 
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teşekklil eden huausi komisyon marifetiyle ve 3 l .1.938 
pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

3- Teminat muvakkate mikdarı 562 lira 50 kuruştur. 
Teminatı muvakkatte nakden komisyonca ahnmıyacafln· 

dan bunun daha eYvel vezneye yat.rılmış olması ve mak
buzunun zarfı içinde konulması lazımdır. 

4- Zarfların 31. t.938 günü aaat on üçe kadar ko
misyona verilmiş olmaaı ve dış taraflarının mühür mumu 
ile mühürlenmis olmaıı şarttır. 

5- Şartnameler Ankara sıhhat ve İçtimai Muavenet 
vekaleti sağlık propagandası ve tıbbi istatistlk umum 
müdürlügünde, İatanbulda sıhhat ve İçtimai muavenet 
müdürlüğünde görülebilir. 

6- Numuneler Sıhhat vekaletindedir. 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 

Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

Çanak~ale Mst. Mvk. namına Çanakkaleye gelen eşya 
ve mühimmatın vapurdan iskeleye ve iskeleden Çanak
kale gümrük anbarına ve anbarından gümrük anbarı 
önünde bekleyen nakıl vasıtalarına taşınması için on ay 
müdetle mukaveleye bağlanmak üzere bu iş münakasaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 25 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 5.2.938 cumartesi günü saat 1 l de Çanakkale 

Mst. Mvk. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
2490 sayılı kanunun 2t 3 ncü maddeleri mucibince 

vesaiklerile talihlerin istenilen günde müracaatları ilan 
olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. __________________________ ....... ______ ____ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

t- 10 ton Sokoni 1 AA 71 motör yağı pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 3700 lira olup ilk teminat 
parası 277 lira 50 kuruştur. 

3- İhalesi 8 şubat 938 salı günü saat t l dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun :l J iincü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve 
saatmda MMV. satınalma komisyonunda hazlr bulunma· 
ları. 

Tekirdağ A~kcr. Sat111alma Komi ... yonnndarı: 

\lalkara kttalarıııın ilıtipcı bulunan 132 ton lin) İl kii· 
ınüı ü açı~ ek ... iltıne u~ulile ıniinaka .. aya konulmuştur. İlıaJc 
günü oJaıı 1.2.938 cuma giinü ı:ı:ıat 11 dP- •apılacaktır. 'J',,. 
ıııinat akçe:,ile birlikte gnlmeleri ilfırı olunur. 

* * * Eksi!tnıedc oiaıı i~: Tekirdağııı 566 tun oduııu. 
İhale kapalı zaıfladır. 
fohammeıı bedeli 1 kuruş 50 ... antimdir. 

:\luvakkat teminatı 6:~7 liradır. 

İhale tarihi 5.2.938 cumartesi güııii aal to d:ı Tekirdağ 
satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. 

~era.itiııi öğrenmek İ:,Leyenlerin giinlindrn evvel konıb· 
yıınumuzn gelmeleri ilan olunur. 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit aam ve hesabına 15 ton lüleci kili 

eb'atta beyaz kenevir ip, 100 kilo kalafat ipit 1200 kilo muhte
lif eb'atta palangahk, koltukluk ve cer için lif halat 1.2.38 ıah 

günfi saat 10,30 da Haydarpaşada srar bina11 içindeki Hhnalnt• 
komiayonu tarafından açık eksiltme ile .atın alınacaktır. 

Bu işe rirmek ilteyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik n 220 
lira 50 kuru,luk muvakkat teminatlarile birlikte ekailtme güoii 
saatine kadar komiayona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Haydarpa,ada gar binuı içindeki ıa· 

hnalma komiayonu tarafında paraaız olarak dajıhlmaktadır. 

* * * Muhammen bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet 
Şömioman takozu 10.3.938 perşembe günü saat 15,30da 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasmda satın alına 
caktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 4565 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,JO s 
kad r komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veı· 
nelerinde aatılmakt•dır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük muhafaza örgüdümfeki hafif makin.ılı tüfek· 
ler için 379 tane ikili, 55 tane birli şarjör çantası ile 
28 tane edevat çantasının 28.1.938 cuma günü saat t Jde 
pazarlığı yapılacaktır. 

Tasınlnnan tutarı 10ü6 lira ve ilk teminatı 76 liradır. 
Evsaf ve örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile birlikte gün v• 

saatinde Galata eski ithalat gümrüiü binaaındaki komis 
yona gelmeleri. 

Çanakk:ıle Müıtahkem Mevki Sahnaima Komiayonundan: 

100 P. H. tipineeki ekskavatöre mahsus tel hatlarının ciH ve 
miktarı 

Pu5 olaralıc Kablonun 
Adet kutur Uzunluk imal evufı kopma nıuk•• 

vem eti 
3 8 kol kaldırma kablosu 32 M. beheri 19 telli 6,3 ton 

1 2 kaldır•na kablosu 
1 4 kürek &.apağı 

açma kapağı 
l 1 2 kıııldırma kablo 
l 1 2 kazma kablo 

l 2 kaldırma kablo 
1 2 kapatma ,, 
1 2 halatlı kepçe 

19.85 

8.5ıl 

32 
16.78 
22.90 
27.5U 

ve 6 büklüm 

" l0.8 ,, 

" " 
2.9 ,, 

" " 10.8 
" 

" " I0.8 " 
• ., 10.8 ,, 
" " 10.8 " 

açma kablosu 18.50 ,, • 10.8 ,, 
1 2 kaldırma kablo 22.90 ,, ,, I0.8 ,, 
1 2 kapatma pablo 27.50 ,, ,, I0.8 ,, 
1 2 kaldırma kablo 38.60 ., ,, I0.8 ,, 
1 2 aıkı kablo 5.20 ,. ,, 10.8 ,, 
3 8 kürek ko. kab. 29 ,, ,, 6.3 ,, 
1 2 kaldırım kablo 21.50 ,, ,, 18.8 ,, 
1 2 kazma ,, 13.75 ,, ,, 10.8 ,, 

1- İnşaatı istihkamiye ekskavatör makinasının yedek olar•" 
bağlı 15 kabloluk bir takım numunesinden üç takım olacaktır. 

2- Teminatı 168 lira 75 kuruştur. 
3- Kat'i teminat ile birlikte taliplerin ihale günü olan 27.1 

38 perşembe günü saat 15 de Çanakkale Mst. Mvk. satınalııı' 
komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Aıık ra Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kastamoni birlikleri için a~ağıda cinı Ye miktarı yazılı i•f: 
maddelerinin eksiltmesi Aakara Sarıkışla piyade alay ıatınalıfl, 
komisyonu binasında yapılacaktır. Şartnamesi hergün ko•i•Y011

, 

da görülür. Teklif mektublarının aaat tO a kadar komisyon• ..,.e 
Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü satmalma komisyonunca 4.2.938 cuma günü saat 
14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan v~rilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 39 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 

1 rilmesi. 

3 maddelerindeki vesai kle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına 10 ton gumuş kumu 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan IO ton gümüş ku
mu askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satınal111a komis· 
yonunca 8.2.938 salı günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talih· 
)erin muvakkat teminat alan 60 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür giin ve ı 
saatte komisyona mfirrcaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. fdarec;inden: 

Muhanımc:n bedeli 29-10 lira olan 250 kilo taranmış kenevir, 
800 kilo muhtelif eb'atta adi ambalaj ıicimi, 1550 kilo muhteif 

Muhammen İlk 
Mikları Fi atı teminatı Ekaillme Ekıiltrııe. 

Cinsi kilo kuruş kuruş şekli tarihi ııa11l• 
Un 1.lOOOO J3 126750 kapalı 8.2.38 ıı 
Sadeyağ' 4500 103 34760 açık s.2.38 ıo 

• ... * '( 
Ankara ganizon birlik ve müesseıeleri için 70000 kilo piri 

1 
cin kapalı zarfla ekıiltmeıi 7 şubat 938 ıaat 15 de Ankara V 
amirliği Sa. Al. Komiııyoounda yapılacaktır. r 

Muhammen bedeli IOSOO lira ilk teminatı 787 lira 50 kuru~tıJ ~ 
Şartname ve nümunesi komi•) onda görülür. içinde kanuni ~e~ 
kalar da bulunan teklif mektı blarının saat 14 e kadar koroıO 
na verilmeıi. 

Er:wrııııı A:;kcri ~atınalıııa Komi yonnndan: 
:,arıkamı-:: içiıı 2.3 bin kilo :;ade yağı kapalı zarfle r~; 

ıltıııeğe koııulıııu~tur. Talrnıin hc<leli 19550 lira ılk teıı~ 
nalı 1 i6(ı lira 2.'.) kuruştur. l~billmesi 9.2.938 çar~arı1 1, 
giinii ~aat 15 de Eızurumda a keri :;atınalına komi vonll11~ 
yapılacaktır. Şartnamr<>İ hngiirı komi ... yonda güriilelıilir. 'ft' 
lif ınektnhları lwlli giiıı \ı~ ~.ıatlPtı bir aut evv(•I komis' 
b,ı s kanlığıııa V<'t ilıııi lııılııııııınbıiır· 
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TP.kirda,. A .'- · · 1 K · J lalk b ıı..erı !;atına nırı om ıs yon 11 m an: 
k.iJtrne a~a kıtalarmın ihtiyaçları için ] 50 ton saman a~ık 

~lan 4:
2 
~le yeniden münaka::ıaya kouulmu~tur. İhale !!Ürıü 

e ile b. J'.38 cuma günü saat 15 le yapılacaktır. Teminat ak· 
ır ıkte gelmeleri ilan olunur. 

f 'a k Çanakkale C. Müdrlei Umunıiliğinden: 
· ·· ' ııa ·kale (' · k ,._. · · ·t 1 · 1 4 38 'Utıij t l° .. eza C\'J e ·megınm )'C\'lnl ına CSI O an . ) .. 
gij0 " a .~P çıkmamı~ olmasından dola)·ı aı·ık ck::,iltme 4.1.~ın 

c ..,9 . . ' ~ . 
ltıtıba sayılı kararla bır ay zarf ınua pazarlık: ~ııretıle 
938 ;;a~ına komi5'yonumuzca kanır verilmiştir. İhale 31. I. 
adliye :ı~rıe ra::tlayan p:ızJrtcsi günü ~aat 15 tc ~:aııakkalc 
lacaktır.ıına 1 içinde C. müddei ıımıımiliği daire inrlı; yapı-

'l'e . 
llııkta trıırıatı nıuvakkate miktan 1h9 liradır. Kati teminat 
lıuna rı. d.:ı ihale hcdrlinin yüzde 15 idir. lstck1ilerİll gerek 
lrıat . au ~artnameyi hP.dcl:::iz nlanık almak \C a fıızla maliı· 
olunuı tenıek iizere ceza evi amirliuine miirac~atları ilan 
~ ·-· 

!tlVI Ü Z_A_V E O ELER 
~ - ----·---------

l'urk H 
1( ~vn Kurumu Pamukova Şubesi Başkanlığından: 

~lı rnur:•n. bayramında şubemize toplanacak aşağıda ya• 
otar,ku telıf cins k_urban derileri açık arttırma ile yaş 
te~lile .•atılacaktır. ihalesi 2.2.938 çarşamba günüdür. ts

ll:ıiıe ~ın •özü şeçen günde kanuni depozitoları ile şube-
D, . aş vurmaları ilan olunur. 

l' tınin · · Gyt.. cıosı adedi muham. kıymeti 
l'uy ~ koyun derisi ıoo 300 
~tç ~uı koyun derisi 400 300 
Sı. 1 

derisi 300 150 
fır de •. 

l~o 7,50 ğu 
2250 kr. 
2250 " 
1125 ,, 

rısı 50 kilo 20 J 50 " 

Selimiyc Aakeri Satınalma Komisyonundan· 

~· ~·l.38 "a b .. - 10 d s ı· . •ıı•ı d ~ rşam a gunu Hat a e ımıye aakerlik 
lı~ıa ıtı aki sabnalma komi•yonunda 2379,:ı kilo samanın 

•atılacağı ilin olunur. 

dairesi 
panr-

6.3() İ•tanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
dıı, ı41 ~ay.ılı artırma kağıdındaki .3247 kilo kanuni saf ağırhğın
•ıı.l t,lcı· .lıra 27 kuruş değerinde C P F markalı nı uhtelif No. lı 
buç\ıkt •dı pamuk kuşak ve maaa örtüsü 31-1 ·H.18 günü saat 13 
lllltıd;ı ~ Sirkecide Reşadiye Caddesindeki Gü'llrük Satış Salo· 
c,~lır . 49() Hyılı kanun hükümleri dairesinde patarlıkla satılı:ı
OdqJ' 1•teklilerin yüzde 7 buçuk f)ey akçesi makbuzile Ticaret 
t •e .k •rıı.._ sı .. ı aranır. Pey akçesi 1aat 12 ye kadar yezneye ya· 

•t bulunmahdır. 

i,t İ•tanbul P. T. T. Müdürlfigünden : 
k,ı, •>ıbul Paket poataneıi ile Müdürlü ambarında bulunan 4~ 
'•ti hurda efya tefrik gözleri karık kapılar, masa, ınasa üst
•i1:,1hıı masaları, dört gözlü dolaplı yazıhaneler, dolablar, ke · 
k,~ıı:r, koltuklar, sandalyalar, bisikletler, karyolalar, camekanlı 
3 Ilı r,. tahta bankolar, müstamel dış ve iç lastiklerle 394 kilo 
tııt, ~ •ıoleH çelik sahra kablosunun satışı puarlığa konulmuş· 
•ı bi~tl~rlık 28 .. 1.938 cuma ııünü saat 15 te Büyükpostane bina
Sillıttı ncı k~tta l.tanbul P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil Alım 
k~ru Konıııyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 23-t lira 44 
'lıt•i!: lll~vakkat t~minat 17 lira 58 kuruştur. İsteklilerin 4artna· 
~tudil 1 1 ~ornıek ve muvakkat teminatlarını yatırmak için mezkur 
•iıılit~ uk idari Kalemine, eşynları görmek üzere de Paket Mua 
tinde '1tnı?arı ile Müdürlük ambarına ve pazarlık gün ve saa-

~a~a~tl~e~r~i~· ~~~~~~~~~~~~~~· , .. ,, .. 
.~~~.· ~ ,, ~ ·•~6•"•••••••6•••• .... ._ .......... . ' -... . . . . . . ~ . . .. ............... , .......... . . . . ~ . . . . . ... 
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'' DEV 
Tercüme 

i ' 
Bürosu 

·:· ••• • •:o 
••• • ·:· ••• • 

• H •!• 
'~' h er lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ••• 
'!• nı ~sa. münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- .: .. 
t. t erın tercümesi derühte edilir. •!• 
~ ~ 
~ Azamı ihtimam ve sürat • •!• 

~:: t:"ivat:ıar gayet: müt:edildir ~:. 
'V •!• 
~t ''MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!• :t Hllsusi tenzilat yapılır • •:• 
;.• Adres . G 1 ~ •:• 
•' · a ata, Perşembe Pazarı, Y ogurtçu Han, N. 3-4 +:• 
~ T elefoıı : 49442 !• 
~. ., 

~.:,.... . . .. ..... • .. ·:·. 4• ••• 'J ........ ~ ............ ,, •••••••• •"'• ••• ••• ••• .... • ..... ·~· .. -o ... "' ····· ..... ·~·~·~·~ ...... 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Mü:~kiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütün 
lu a asa ve Mnıayede ilanlarını, günü gününe, top

CiAvZE tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 

Rehb ~Esi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
dcdi}·e~uıiz. dir. Menfaatınıı icabı hemen abone kay· 

ınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

MÜNAKASA GAZETESİ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~l l 
1- Şartnamesi mucibince sepetli ve üç kişilik az müs· 

tamel l adet motosiklet p:ızarhkla satın alınacaktır. 
2 - Muhamm(!n bedeli 500 lira ve muvakkat taminah 

,}7.50 liradır. 

,\- Pazarhk 1.11.938 tarihine 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlıyan ıalı gunu 

Mubayaat Şubesindeki 

4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

5 , İsteklilerin Pazarlık ıçm tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gemeleri ilin olunur. "B,, (303) 2-4 

• * • 
1- İdaremizin Paşalimanındaki Tütün Bakımevinde 

şartnamesi mucibince yaptıracağı \amirat işi açık eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 7 45.43 liradır. 

3- Eksiltme 4.Jl.938 tarihine 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlayan cuma günü 

Mubayaat Şubesindeki 

4 Sartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisar-
lar Umum Müdürlügü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saat

te yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (366) 2-4 
• l • • 

Şartnamesi mucibince 3500 kilo soda pazarlıkla \ 
satın alınacaktır. ! 

t 

~ - Eksiltme 4-11 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

Sayfa 3 

PiYASA HABERLERİ 

Bomonti bira tirketi 
Bomonti bira şirketinin lnhi· 

ur İdare.ile yaptığı on senelik 
mukavele ıona ermiştir. Şirket 
ıenebaşındanberi bira imalini 
durdurmuştur. 

Şirket, yeniden bir imtiyaz 
mukavelesi akdi için hükumete 
müracaat etmipe de bu isteği 

reddedilmiştir. 

Bunun üzerine İnhisar idare· 
•i müakirat kı•mı memurların· 

dan aeçilen bir heyel Bomonti 
bira fabrikasına giderek bira 
stokunu ve bira imaline mah
sus olan diğer maddeleri şirket 
erkanı ile birlikte tesbit edil· 
mi,tir. 

Şirketle İnhiur idaresi ara· 
aında yapılan bir anlaşmaya 

göre, Bomonti tirketi inhisar 
reımini ve diğer rüıumu ver
mek auretile mevcut stok ma
lını aatı,a çıkaracak, fakat ye · 
niden bira imal etmiyecektir. 
Şirket hususi amiller gibi rakı, 
şarap, gazoz y<ıpıp aatmakta 
aerbest olacaktır. 

Şirket kendisine yeniden im· 
tiyaz verilmeyince bira imaline 
mahıuı bütün tesisatın satın

ahnmaaını iatemiştir. Bu husus· 
ta henüz bir karar verilmemiş· 
tir. 

Y aloız tesisat kıamı hakkın
da yapılan bir etüd Ankaraya 
göndorilmi,tir. 

Piyasada bira biterse Anka
rada Orman 'Çiftliğinde yapı
la• biralar piyasaya fazla mik
tarda sevkedilecektir. Verilen 

Ziya Kıbacı, Azmi Tozan Hü· . . 
•eyin izzet Ako•man, Hüseyin 
Hüınü Eczacı, Merkez Bankası 
Müdürü Mahmut Nedim, Hamdi 
Başar, Beykoz fabrikası kimya· 
geri Nuri, Akay müdürü Cemil 
İbrahim Kemol Bayburadır. Di· 
ğerleri geçen sene de Oda mec· 
Hainde bulunuyorlardı. 

Adliye Daireleri ve Yaıı 
makineleri 

Adliye Bakanlığı, Cumhu ri· 
yet Adliye dairelerinin ve 
mahkelerimizin yazı makineıi 

ihtiyacının tamamile tatmini 
veya hiç olmana a•gari hadde 
indirilmui için tedbirler al
maktadır. Vekalet, bunun için 
Adli teşkilatta mevcud yazı 

makinelerinin adedini, marka
sını, yazı makinesi olmıyan 

daireleri teıbit edebilmek için 
bir an'~et açmıştır. Adliye dai· 
releri bu ankete en kıH bir 
zamanda cevab vereceklerdir. 

Bundan sonra hiç bir mah· 
kemede, kat'iyen el ile zabıt 

tutulmıyacaktır. Ayrıca yazı 

makinelerinin mahkeme aalon
larında fazla ıea çıkarmamala
rı için de tedbir alınacaktır. 

Çimentonun gümrük resmi 
indirildi 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. ' mali'ımata göre, bira fiyatların· 

da mühim tenzilat yapılacaktır. 

Son ayltlrda ba, göıteren çi· 
mento buhranını önlemek için 
yabancı memlıeketlerden ithal 
edilecek 40 biı:ı ton çimentoya 
münhasl1' olmak üzere gümrük 
tarifesinin (469 A) nuınaraaına 
giren çimentoya mevzu ıüm· 
rük resınioin 100 kiloda 30 ku
ruta indirilmeaiae Vekiller he
yetince karar verilmiştir. 

3 -· Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Ticaret Odasında Şubeden alınabilir. ! 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 1 Ticaret Odaıunın idare 

sa.ıttc '" 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 

mec· 
lisi intihabı neticelenmiş, ve 
heyet şu suretle teşekkül et· 

---
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (394) 2 - 4 1 1 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'istanbul ] 

- -- - 21 - l - 1938 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opiuın) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.} 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chicbe) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mai~ jaune) 
Susam (Scume) 
Mercimek (Lcntiile) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

~Fasulye ufak (Haricot ıec) 

GE.LEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 
Buğday {Ble) 
Arpa (Orııe) 
Ça.,dar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mmr (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moba'ire) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeaame) 
Kut yemi (Mill t) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc B.) 
Tiftilc 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) 

78 
25 -

J5 25 

11 -

15 -

5 -
13 

12 75 

Aşağı (Moinıı) Yukarı (Plus) 
520 - - -

5 24 
5 17 -

4 2 !)() 

30 10 -

64 -

8 -

4 27 50 
16 25 
6 

119 

8-

5 28 -
5 23 -

4 5 -

GiDEN (Exportation) 
Razmol 223 
Arpa (Orgr.) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poi• chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noi.ette) 
İç ceviz 

DIŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranrera) 

10 -
11 

Buğday (Ble) Liverpul 5 30 
• • Şikaıo 4 43 
,, " Vinipek 5 82 

Arpa (Orge) Anven 4 56 
Mısır (Mai ) Londra 3 95 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 97 
Fıodık (noia.) G.Hamburi -45 -
K ,. .. 

miştir: 

İş Limitet şirketi müdürü 
Bedri Nedim Göknil, Mitllt 
Nemli, İstanbul zahire borsası 
müdürü Murat Furtun, Sabri 
Tüleo, Ziya Kınacı, Abdülke· 
rim Aletar, Azmi Tozan, Suat 
Karaosman, Ömer Dormen, 
Hasan Rıza Temelli, Hüseyin 
İzzet Akoıman. Eczacı Hüae
yin Hüanü, Ahmet Bican, Şe
rettin Alemdar, Osman Nuri 
Kozitoğlu, Merkez bankası mü· 
dürü Mahmut Nedim, İş Ban
kası müdürü Yuauf Ziya Önış, 
Hamdi Başar, Ahm~t Kara. 
Ziya Taner, Beykoz fabrikası 

~kimyageri Nuri, Oamım Nuri 
Arıaan, Fuat Fazlı Akgün, Hil
mi Naili Barlu, Huan Vafi, 
Akay müdürü Cemil, Nuri Dağ
delen, Saddetin Serim, İbrahim 
Kemal Baybura, Refii Bayar. 
Yukarıda iıimlc::ri yazılı olan-

lar arasında bu yıl Oda medi· 
ıine intihap edilmit bulunanlar 

Mangal kömürü ithal 

edilecek 
Şehrimizdeki alakadar ma· 

kamlar• bildirildiğine göre, 
V .?killer Heyeti, Bulgariatandan 
10 milyon kilo manıal kömü· 
rünün ithaline m&aaade ver
miştir. Bundan evHl de Bul· 
garistandan 15 miiyon kilo kö· 
mür getirtilmitti. 

Avrupadan getirilen fizik 
aletleri 

Resıni mektepler için A .,. 
rupadan getirilen fizik iletleri 
ile diğer ders malzemesinin 
gümrük muamelesi etrafında 
aarih bir emir gelmediği için 
bunlar aylardanberi gümrükte 
bekliyordu. 

Ankaradan gelen bir emir· 
de mekteplere ait olan bu a
latın, gümrük reıminin 3 ay i
çin tecil edildiği ve bunların 
,imdiden, gümrüğü verilmeden 
ithal edilmesi bildirilmi,tir. 

(Dördüncü ıahifeden denm) 

Paille (Com. Ach. Milit. Sanısoun) N. 580 
• Cercle et papier (Dir. Fıııbriqne de Tabacs S:ımııoun) N. 580 
Construction d'un musee pour les march:ındi•es de PEgee a Culture 

pare (Comite Foire lnternationale lı:mir) N. 583 
Boites de consc·ve de confiture et lerume (Dir. Lycee Galatuaray) 

N. 585 
Pantoufles (Dir. lnstruct. Publique Edirne) N. 586 
Benzole (Min. Def. Nat.) N. 587 
Viande de mouton (lntend. Diarbakir) N. 587 
Transport de fcuillcs de tab:ıctt (Dir. Monop. Samsoun) N. 
Flanelles d'athlete (lnt. Tophane) N. 587 

587 

• Lem uteriaqueı indiquent uae venle pu voie de surcnebere. 

N. B.- Lea Nos ındiqu~• CD regard de• :ırticles sont ceux du 
journal ciana lequel l'avis a paru. 

lmtiyu Mılail:ti •• yuı İp.i 
Di...artön1: lamail Girit 

Baaı!cbit :ter: ARTUN Baııınni 
GnLııbı Billür ıolcak No. 10 
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Boitc Poslale N. 1261 

Pour la Publicite s'ndre ser 
it l' Administr tion journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
hıt nbul MÜNAKASA 

ah a yno ti e des A judications Ouvertes Aujourd'hui ·ciels 
Objet de l'adjudication Mod 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Cautio . 

Proviaoirr 
Lieu d'adjuCJication et du 

Cııhier des Cbarges Jour.s Heure 

A) djudications au Rabaıs --
Construction-Reparation- Trav Public ·Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. peniteneier au vılnyet Aydin. Pli caeb 82330 77 
,, depôt au jardi du batı ent de la grandc Publique 4080 72 

poste: lıtanbul. 
Rcpar tion au musee milıtaıre. Grc a grc 502 85 
Constr. bitiment garage (1 partie). Pli cach 25000 -
Constr. d rcforme au laboratoire electrique de Publıque 1041 81 

l'Ecole des ingenieurs 
Construetion fossc sı-ptique pour trois vcspasienneı Gre a grc 

Habillement - Chaur.surcs rissus Cuırs. 

Flaneltes en fil d'Eeoa e : 8000 p. 
Etoffe pour costuırıes de jeunes filles : 400 m. 
Costumes : 145 comp'cts ( j.). 
Taies d'orcillen et hou111c de sofas : 2921 p. (aj.). 

1 ravau.x d'lmprimerie Papcterie 

lmprcssion des efficheı pour le service de propa· 
g nd aanitaire : 7 lotA. 

Transport Chargement Decharsrement 

Transport des marchandi es du bateau au depôt 
militaire. 

Combustible Carburanl-Huile 

Cbarbon lignite 13::? t. 
Boiıı : 566 t. 
Huıle Soconi 1 A A 71 10 t. 

Jivers 

Ficelle poıır emballagc : 800 k.- Fil d 
1550 k.- ld. de chantier : 100 k. ete. 

lin blanc: 

Sacs pour chargeur de fusils : 434 p.- ld. 
d'outillage : 28 p. 

Sable d'argcnt : ıO t. 
Argile . 15 t. 

Provision 

Riz: 70 t. 
Farinc : 130 t. 
Beurre frais : 4.5 t. 

., n : 23 l. 
Paille : 150 t. 
Pain pour le p "nitencicr (aj.). 

ujudications a la surench~re 
Peaux de cbevre mouton et b euf 
Etoffc de coton ete. 
Paille : 23793 k. 
Tables. pupitre. armoire, pneus, cable de campn

gne ete. : 49 lots 

ent~ 

urq 
H 

(Suite du Numcro 592) 

Plı each ~600 -
Publique 1280 

Gre a gre 
la p. 22 -

6389 68 

Pli eaeh 

Publiquc 

Publique 
Pli ca<'h 
Gre a gre 

Publique 

Gre a ~re 

Publique 
Crc a gre 

Plı caeh 

" 
Publıque 
Pli cach 
Publique 
Gre a grc 

Publiquc 
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31<0 

2940 -

1006 -

800 -
525 -

10500 -
1267::ı0 -

34760 -
19550 -

234 44 

e 

Les er anccs turques oa hoogroises, libeilees en d'autres mon· 
naıes que in Lı vre turque ou le pengö, seront converties au prealn ble 
en la monnaıe naliorıale du pays importateur d'apres le courıı ofricicl 
cote, le jour de l'f'ncaı!ISC' ent par la Banque Centrıı.le de 111 R pu
bhque de Turquie et la Banque Nationale de Hongrie, rcspectıvement. 

Article 6. - L~s paı men~s aux er .,anciers ııeront cffectues, en 
Hongrie par les oıns de la Banque Natıonale de Hongrie, en Tur· 
quie, par leıı soins de la Bınque Centrale de la Rt•publiqııe de Tur
quie, en la nıonnaie nationale de chaque payı, uivant l'ordr ebro· 
nologıque des v rsemenls pr vus aux articles 2 et 3 dans la limrte 
des dıspo ıibilites deııı coaıptes susvis s. 

Article 7. La Banque Nationale de Hongrie et la Banque Cen· 

7273 -
306 73 

1800 -
78 15 

420 
%-

223 
480 

562 50 

25 25 

637 -
277 50 

~20 50 

76 

60 
39 38 

787 50 

1466 15 

169 

17 58 

Dır. Trav. Pub . .Aydin 15-2-38 
Dir. PTT. Is tan bul 8-2-38 

Com. Acb. lnlend. lst. Tophane 27-1-38 
Municipalitc lzmir 8 2-38 
Com. Ach. Ee. lnf'. Gumuchsou you 27-1-38 

Com. Ach Militaıre Tckirdagh 1\-2-38 

Com Ach lntend let. Tophane. 2.1)-1-38 
Com.Ach Ec. Second et Lycees l:ı.mir 8-2-38 
Oir. SOrete Ankara 8-2-38 
Com. Ach Comm. G. Surv. Douan lst 31-1-38 

Mın. Hyg. Asıist. Soe. Ankara 

Com. Ach. Pince Forte Tchanakkal~ 

Com. Ach. Militaırc Telcirdagh 

" 
Com. Ach. Min. Drf. Nat. Ankara 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H pach;oı 

Com.Ach Co m. G . Surv. Douan. lst. 

Com. Ach. Ü.~. Fabr. Milit•İre Ank. 

n 

Com. Ach lntendance Ankara 

n 

" ,, Erzı:'roum 

" Tl'kirdagh 
Proc. G1.:n. Rep. Tchanakkale 

31-1-38 

s-2-3e 

~-2-38 

5-2-38 
8-2-38 

1-2-38 

28-1-38 

8-2-38 
4-2-38 

7-2-38 
8-2-38 
8-2-38 
9-2-3~ 

4-2-38 
31-1-38 

Dir. Ligue Avıat. Turque Suc. Pamoukova2-2-38 
Dir. Ventes Douancs fst. 31-1-38 
Com. Acb. Miı:t. Sclimiye 26-1-38 
Dir. PTT. fııt. 28-1-38 

ıs 

15 

14 
16 
14 

16 -

15 
16 
16 -
11 

14 

11 

11 -
10 
11 

10 30 

11 

ı• 30 
14 

15 
11 
10 
15 
15 -
ıs 

13 30 
10 
15 -

trale de la Rcpublique de Turquic proccderont journellcmcnt a une 
compensııtion entre les soldes dcs deux compteı en qucstion. 

Les deux Banques arreleront d'un commıın accord les modalites 
de cetlc compcnsation 

Lcs dcbiteurs qui auront a effecteur les vcrsements vises aux ar· 
ticles 2 et 3 ne seront df.finitivemcnt lıbcrcs de leur ddte que lors
qu'ils auront rembourse n lıı Banque Nationalc de leurs paye respectif 
toutc dıfference de cbange qui serait produitc cntre le jour du ver
sement effectuc par eux et cclui de la compensation prevuc au pre
mier alincn du prcıent article. 

Article 8.- il est prPcisC. qu<' les dispositıomı rclativr.s aux 
ccbanges conımercİMX du present Accord de paiernents ne conccr
nent que lcs marchandıses orıginaires dt" l'un de'> deux pays. et t-f-
fectivemcnt importcrs dans l'autre pays en aequittement 1 taJ. 
droil.f y arfirents. 

Les dispoıııt ons du present Accord ne s'nppliquent pııs a ı • c 
de rı ırchandıse en transı!. 

Artıcle 9. Chacun d s de x Gouverrıements prendra, suıvant ea 
lcgislııtion les nıesııres nt cessa re~ pour assurcr le hon fonctionne
ment du µrcsent Aeeord. 

De l'Administration Generale deS 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et9 

85000 pieces d'arrets de cheminetnent d'une valeur eSti 
1 

de Ltqı. 66300 seront achetes par voie d'ndjudication s0.11 

caehete le Jcudi 10-3-1938 a 15,30 h. au loca! de l' Ad~1• 
tioıı Generale a Ankara 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a !' 
sidence de la Commission le jour d~ l'adjudication jusqıı' 
h. feurs offres, une garantıe proviııoire de Ltqs. 4565, fef 
tificaL exiges par b loi et un certificat de competence 
µar le Ministere deı Travaux Publics. 

Les cahicra des eharges sont en vente de 
C iases d' Ankara et de Ha"idarpacha. 

Ptrs. 3J 
(39!)) 1 

• • * 
L'adjudicalion du materiel pour voie qui aurnit lieu le j 

iı 15.30 h. cst remise iı la date de 23 ·2-938 a 15.30 h. (433 

Salı 25. ı .938 

Ruz f•brikası için motör ve tesintı (Ga:ı:ianlcp Belcd.) .\• 5f 
Ye ilköy Havayolları Devlet işletmesi Müd. binası ile b.all 

rınm t miri (İst. Nafıa Müd.) \° ~14 
Büyükdere Havayolları Devlet İşletmesi binası tamiri {iıl· 

Müd.) .\: 574 
Şose tamiri (Çanakkale Nafıa Müd.) y 574 

11 İzmir motörü teknesinin t miri ve dizele tahvili (İst. Lint'~ 
hil Sıh. Mrk.) .\~ 576 

Pijamalık bez, battaniye ve terlik (Tophane Lvz.J .Y 577 . f 
Mrk. post hanesinde y p. aııançör işi (Ank. PTT Müd.) ~' 
Sahra kablosu (Jndr. Gen. Komut.) ~': 577 
Çelik boru ve çelik çubukler (MMV) .\ 51! ~ 
• Hnstanede vefat eden eşhasın eşyaları (Izmir Memleket 

.Y 579 
Kimya nlat ve edevatı (MMV) \~ 579 
Ağır ber.zin (MMV Y 579 
Silivri aşım i tasyonunun tamiri (İat. Beled.) .Y 580 
Ayazma bahçesindeki gazinonun tamiri 1İst. Belcd.) .\" 580 
Üsküdar Bağdat iskelesınin tamiri (lst. Beled.) .\: 580 
Süzgeçli lcova (İst. Belcd ) S· 580 
Kalecfü kasabasına yap. içme suyu yolu inşaatı (Kalecik 1:3t 

.Y 582 
1 Sadeyağ (Vize Ask. S \K) N. 585 

1 

Gümüşhnne vil. Halkevi binası inşaatı (Gümüşhane Nafı• ~ 
N. 586 

Kilim ve battaniye (Ask Fbr. U Müd.) N. 588 
Beton yııya kaldırım inşaatı tT rabzon Beled.) N. 588 
Anason (İııhis. U. Müd.) N. 189 t 
Knrakaş camii kabri tan dıvarının tamiri (Kırklarela Vakıflı 

rekt.) N. 591 
Sebze (İzmir Gümr. Muh. Tab. SAK) N. 591 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

4amiş : "No." işareti ;ıanı havi gazetemizin sayısını gö11 

Mardi 25· l · 1938 

lnstallation de chauffare ccntral au lycee et ccolc Normale ~' 
Dir. Trav. Publics E.dirnf') N. 584 

Produits pharmaceutiques (Vil. Kodjaeli N. 584 
Bouchons (Dir. Gen. Monopolcs) N 544 ~ 
Prt-sentatıon cıırte actuelle bourl?' Kartal (Munıcipalite Kartal) 
BI ·s (Corps Aımce Tchorlou) N. 570 
Bouteillu d'oxygene (Commandement lstanbul) N. 570 
• Moreeaux de papicr (Dır. lmprimerıe de l'Etat) N. 573 j 

·cır Appare Is d'ıncendıe, scaux, corde, eroehets, e ealıer (Mun• 
lstanbul) N. 576 51 

lnstallatıon ccntrale lt'lt-phonıque (Minıslere de Fınances) N. O 
Constraction bitiment pour surveıliance douanicre (Vılayet 

N. 577 
Traverscs a S?uılles (Ch. de Fer Et.t) N. 577 
Boıs de saı in (Ch. de Fer Etat) N. 577 
M.ııchınf's fraıseusc (Mm Def. Nat.) N. 577 
n (Intrnd Toplıaııc) N. 57i 
Rı o r Lıv t't soupe (Command l tıuıbul) N. 577 
im rnı .&ble (Municip. lsıanbul) N. 578 
f Jouıllc eriblee ( ir. Ecole C mmerce Marıtıme lsl. 79 
Rt:µaratıon batımeııt Munıcıpal (Mun lstanbul) N. 580 

(Devamı 3 Gncü sahifede) 


