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Cl) Münakasaıar 

~, Tan\irat, Nafia işleri, Malzeme, ·Harita 

~İİ.telyalı ilkokul kurafı yapısı 
HOlaada kayoıakam evi inşaatı 

al bin - · · · t Ad ası uzerıDe yap. gaıııno ınşaa ı 

~"•da teaia edilecek sulama şebekelerine ait ha· 
y rı~alann fotorrametri usulile alınması işi (şart. 49 L) 

~'ılırı_"ak havzasında tHİS edilecek sulama şebe
e!erıne ait haritaların fotogra•etri uaulile alın

S •ası i~i (şart. 26,SO L) 
llaı~ırlık, Gediz ve Büyük Menderes havz:ılarında 
lesiı edilecek sulama şebekelerine ait haritaların 

2/0toırametri usulile alınm111 işi (şart . 50 L) 
'l.38 de ihale edileceti ilin edilen Müreftede yap . 
llltidürliik binası inşaatı eksiltmesinin iÖriilen lii
ıu .. üzeriae tehir e cJildi 

~ıırtın kuasında ceuı-vi in~aatı 
•ııab.:ı ya getirilecek Haciümit suyunun boru tarının 
tefriş ve toplamı havuzunun inşası v.s . 

Beled· b b. . . l •ye mat aa ınasmın tamırı 

I t111i:alik ahırının tamiri 
•t. • Silivri asfalt yoluna dikilecek kilometre taşları 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Ll · l · cı~ert elbise: 26 takım 

kapalı z. . t 2"36S 13 
aç. eka. 3998 26 

" 
2920 -

kapa lı z. 980000 -

,, S29900 

.. 1702400 

kapalı 2. 332S4 35 
aç. ekı . 246S 25 

,, 865 28 
,, 1174 84 
,, 86U --

ıç. eka . 468 -
pı2 . 2520 -s·"tılt ayakkabı: 1400 çift 

1"il elbise: 145 tak. (temd) aç. eka. beh. 22 -

~ilya, Ye büro eşyaaı, Muşamba-Halı v.s. 

liıydarpaıa hut. eczane ve la boratuvarları için 
lllı.htclif eb'atta dolap yıp . 

~rukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Odun: 280 t. 
,, 132 • 

" 227 s- ,, 
0 111ikok: 90 t. 

Cu:yafı: 8400 k. 

~eferrik 
;"ralc. 1and1t1: 24 ad. 
~ 11•irat için malzeme 
A.••ita ve el işi kurau için ders levaz ı mı 
B raba için malzeme 

elediye motörü nakil vasıtaları için muhtelif cins 

1 tnalzeae 
Ha.i • . . .. - . Yeııın Boğuıçı motorune konacak yenı motör. 
I tııluaıba ve teferruatile ta•iri ve boyası 
Ztnir ırıotörü teknesinin tamiri ve ma~i neaioiR di
A zele tahvili (şart. 55 kr) (temd) 
"'tar k 1 . tır fototrafı yap. : 40 ad . 
ersııa 1 

•vazı mı 

~t, Sebze v. s . 
l' 

o:a şeker: 4200 k . • arpa şehriyesi: 1800 k. • kır-
;ıtı ınercimek: 1800 k . - domates ıalçası: 700 

Ço' • kırmızı biber: 400 k. 
1( rbalık komprime (kutu içersinde}: 1400 lı: . 
P·~ru Ulüaa: 6400 k. 

ı avlık pirinç: 30 t. - çorbalık pirinç: 12 t . 

.. ,, 19 ,, ,, • 11 " 

b) Müzayedeler 
Deri b -
l t Ve araak (tcmd) 
A~it katlı iplik: 10 balya 8 No ve 35 balya 14 No 

' head .. iye ve edevah teraimiyc, dolab, maaı 
E'.,~:5 • : 149 kalem 

1 
•aç •oba, tespit, •Otör v .a . 14 hlem 

aç . eks. 

pu. 
,, 
,, 

aç. eka. 
paz. 

paz. 

" ,, 
,, 

kapalı z. 

" 

paz. 
aç. clca. 

pa:ı: . 

,, 
aç. ekı . 

.. 

2300 -

3060 -

72 -
340 -
129 35 
83 -

13402 2 1 

14780 -

6900 -

1631 4S 

1610 -
1344 -

6300-2280 
kapalı ı . 4061i-2134 

aç. art. 

.. 
" 618 78 

" 

928 -
299 87 
2 19 

42950 -

24946 

64822 -

2490 -

64 90 
88 11 
64 50 

189 -
223 -

173 -

35 70 
16 83 
28 94 

299 50 
233 70 

11 

1005 17 

1108 50 

5 17 50 

122 36 

211 

241 50 
100 80 
644 
46S -

yü1de 15 -

- -

lzmir Vilayeti 
Adana ,, 
i z.m ı r Vakıflar Oir . 
Nafıa Vek. Sular Müd . 

., 

it 

İnhisarlar U. Müd . 

Zo nguldek Nafıa Müd . 
Sivrihisa r Belediyesi 

lstanbul Belediyesi 
,, 

" 

G aziantep Lisesi Dir. 
Tophane Lvz. SAK 
A nkara Emniyet Müd. 

İstanbu l Komut. SAK 

Gaziant ep Aık . SAK 
,, 
,, 

Sıvııs Erkek Lie. Dır. 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
l ııtanbul Belediye i 

" ,, 
,, 

,, 

lst . Lim. Sah Sıh. Mrk. 

M. M. V. SAK 
lstanhu l Belediyesi 

Çanak . M st. Mvk. SA K 

,, 
Sıvas Tüm. S AK 
İ st anbul Komut. SAK 

,, 

THK lst. Şubesi 
lıt. 1 ci Tic. Mahkemesi 
lat. Nafıa Müd. 

lst Defterdarlıtı 

17-2-38 
9-2·38 

16-2-38 
1-4-38 

4-4-38 

31-3-38 

25-2-38 
11-2-38 

15-2-38 
15-2 -38 
15 2-38 

7-2-38 
31-1-38 
8-2-38 

1#)·2-38 

4 -2-38 
4-2-38 
4-2·38 
4-2-38 
2-2-38 

2-2-38 
28-1-38 
28-1 -38 
28-1-38 
15-2-38 

9-2-38 

1 2-38 

28·1-38 
l S-2-38 

2-2-38 

12-2-38 
3 1-1 38 
16·2·38 
16·2-38 

31-1-38 
31-1-38 
16-2-38 

28-1-38 

11 
11 
ıo -
15 -

ıs 

15 

15 -
15 -

14 -
14 
14 

14 -
14 -
16 -

15 

14 
15 -
16 
14 
11 -

14 -
14 -
10 -
14 -
ıs -
ıs -

15 -

10 -
14 -

ı s -

11 -
14 -
16 -
l S 30 

11 
14 30 

15 -

14 -

~~-7~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~·~~~~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!~~~~~~~~~~ 

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere anüracaat ediniz ! 

İlanlar, Emirler, Teblifiler 

EKMEK FİY A Ti 

İstanbul Belediyesinden: 

26.1.{138 tar ihinde n itibaren b irinci ekmek IO kuruş 
10 para, ikinci ekmek 9 kuruş 30 para, franc la 15 ku· 
rnştu r. 

inş .. ı,ıt -

Adana Vilayet Daimi Encümeniııden: 

Krızanda yeniden yapılacak kayınakamevi inşaatı 3998 
lira 26 kuruşla açık ck::iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9 2.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
11 de 'ilayet daimi enciimeniııdc yapıJacaktır. 

1-.tcyenler bu işe ait keşif evrakını görmek üzere 2\afıa 
daire ine müracaat edebilirler. 

t .. tekliler 29.) lira 87 kuruş muvakkat teminat vermeye 
ve bu i"'i yapabilec,.ğiı.ıc dair Nafıa ıniidürlüğünden verilmiş 
ehliyet \ e ... ika ı göstermeyf· mecburdur. 

Snmsun Vilayet :Vlakamından: 

7.2.938 tarıhine rastlayan p zart esi günü sa 'ilt 15 te 
Samsun vıJayet d aimi encümeninde J 260 lira keşif 
bedeli Havza-Vezirköprü yolunun 28 X 150 kilome tresinde 
ki Mencd köprüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait bayındırh 1c işleri genel şartnamesi, şose ve 
tesviyei türabiye ve kargir inşaat fenni şartnamesi, ve 
keşif defteri ve hususi ~artname ve mukavelename vila
yet nafıa müdürlüğünde görülecektir. 

Muvakkat teminat 94 lira 50 kuruştur. 

T aliplerin en a z bin liralık bu işe benzer iş yaptıgınn 
dair r es mi belgeyi ve ilandan sonra alınmış ticaret ve 

sanayi vesikalarını hamil ve 2490 numaralı e ksiltme ka
nunundaki şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

İzmir \ akıflar .Müdürlüğünden: 

Mezarlık başıııclu hal hina ı üzerine yaptırılaeak 2920 
lira keşif bedelli açık gazino in~aatı 21.J .938 tarihınden iti
baren 20 gün müddetl e açık ebiltmeye konulmu';\'tur. 

İha lesi 16.2.<>38 çar:;-arnba günii .::ıaat 10 da İzmir Vakıf
lar idaresinde ) apılncaktır. 

Bu i~e ait şartnamca 'e k~şıf, proje 'e planını istekliler 
hcrgün Vakıflar idare~inde ~örehilirlcr. 

i\luvakkat teminat mıktan 2 9 liradır ek ·iltnıeye girecek
lerin teminat makbuzunu veya milli banka meKtubunu ve 
kendisinin bu gibi i~leri muvaffakiyetle ynptıklarına dair ve· 
aiki komiı:ıyona ıbrnz edeceklerdir. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeya konulan i~: Güzclyalı İlkokul kurağı yapısı. 
Keşif bedeli: 12365 lira 13 kuru;;ıtur. 
Ebilt ıne 17.2.938 perı?eınbe günü <>aat ] l de hmir 'i

layeti c.bi ııı i encümeninde kapalı zarf u:mlile yapılacaktır. 
İ!:ıtPklilcr· eksiltme §artname i, mukavele projesi, bavın

dırlık işleri genel şartnamesi. yapı işleri umumi fenni şart· 
name:::ini ve keşif ve projeyi İzmir Nafıa Miidürlüğünde g(;. 
riip ince) ebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için: 1 teklilerin 928 lira 1uvak
kat teminat ile afıa vekaletiden almm1ş müteahhitlik ve ti 
taret odası helgJlerile birlikte hazırlayacakları teklif mek
tublarıuı yukarıda yazılı aattcn bir saat evveline kadar lz. 
mir ili daimi enciiıneni buşkaıılıbrına verip makbuz almaları 

lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 



Sayfa 2 

Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden: 
Zonguldak Vilayeti Bartın kazasmda yapılacak otuz üç 

bin iki yüz elli dört lira otuz beş kuruş keşif bedelli yüz 
kişilik Cezaevi in aatı işi knpalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 25.2.938 cuma günü saat 15 te 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komis
yonda yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müte· 
ferri diğer evrak 166 kuruş mukabilinde Zonguldak Na
fıa Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 2494 
liradır. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin Resmi Gazetenin J645 
sayılı nüshasında çıkan talimatn meye tevfikan Nafıa Ve
kaletinden alınmış mütcahhidlik ehliyet vesikası ile Tica
ret odasından alınını vesika ve muvakkat teminatlarile 
birlikte teklif mektublarını yukarıdaki günda ihcıle saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine verme
leri ilan olunur. 

Sivrihisar Belediye Riyasetinden: 

Boru vesair teferruatı belediyece ihzar edilmiş 
olan ve kasabaya getirilecek Hacıümüt suyunun borula
rının tefriş ve toplama havuzunun inşası ve saire 20 gün 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Mahrukat Benzin- ak ine yağlan v :_!:.. 

Lira 
3060 90 ton 

Sıvas Erkel.. Liıesi Direktörlüğünden: 

Rayiç F. 
Lira 
34 

Muvakkat teminat Cinıi 

Lira kr. 
229 50 Sömikok kömürü 

Okulumuz ihtiyacı için miktar ve muvakkat teminatı yukuda 
gösterilen ıömikok kömürü 21-1-38 tarihinden itibaren 15 gün 
müddet.e açık eksiltmeye konulmuştur. lhaleıi 4.2.38 cuma günü 
saat 14 de kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. istcklile· 
rin ihaleden bir gün evvel yüzde 7,5 teminat akçelerini yatırarak 
komisyona müracaatları ilin olunur. 

Çanakkale Mü tnhkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale müstahkem mevki birliklerinin ihtiyacı olan 
8400 kilo raz yağı pazarlıkla satınalınacaktır. ihalesi 2 
şubat 938 çarşamba günü saat 11 de Çanakkalede müı
tahkern mevki satınalma komisyonunda yapılacakbr. Şart
namesi komisyonunda görülebilir. Taliplerin kati teminat· 
ları olan 233 lira 70 kuruş ve kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki vesaik ile birlikte istenilen günde komisyona 
gelmeleri. 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 1 

2 - Bedeli keşfi 2465 lira 25 kuruştur. 
3- İhale 11 şubat 938 cuma günü saat 15 te haddi 

layik gprüldüğü takdirde beledıye encümenince yapıla
caktır. 

4- İstiyenler umumi ve hususi şartnameleri beledi
yeden isteyebilirler. 

5- İhaleye iştirak etmek istiyenler yüzde 7,5 pey 
akçesile vakti muayye ede müracaat etmeleri ilan olunur. 

• • • 
Müreftede yapılacak müdürlük binası inşaat eksiltme

sinin tehir edildi. Bak İnhisarlar u. Müd. il anlarına . 

• * • 
Belediye matbaa binasının tamiri. Bak: İst. Belcd. ilinlarına. 

• * • 
Cinci temizlik ahırınrn tamiri. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

• • • 
İıt.-Silivri ufıdt yoluna dikilecek kilometre taoluı . Bak: İııt. 

Beled. ilinl rma. 

::;o_ 

."f\ens ucat-ffbise-Kundura-Çama~ır v .s. 

İstanbul Lv. Amirliği Satmalma Komisyonundan 

Askeri liseler için 1400 çift laııtik ay<:kknbı 3U .38 pazartesi 
günü saat 14 de Tophanf'de 11. vazım am ırliği satınalm komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılncaktır. Tahmin badeli 2520 li 
ra, ilk teminatı 189 liradır. Şartname ve nümuncsi komisyonda 
görülebilir. isteldilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Gaziantep Lisesi Direktörlüğünde11: 
Okulumuz parasız yatılı talebesi için açık eksiltmeye 

l<onulmuş ola ve tahmin bedeli dört yüz altmış sekiz 
liradan ibaret bulunan yirmi altı takım lacivert elbisenin 
ihalesi 7. 2.937 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Taliblerin yüzde 7,5 teminatı muvakkata mal<bnzu ile 
birlikte aynı günde Gaziantep Defterdar]ığı Muhasebe 
müdürlüğü odasında toplanan komisyona, ve nüınuneleri · 
ni görmek isteyenlerin de her zaman idaremize müra
caatları ilan elunur. 

Cinsi 
Sivil elbise 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Beherinin 
Mikdarı muhm. fiah 
takım 

145 
Lira 

22 

Teminatı 

Lira 
223 

İhale günü 
8.2.938 .sah günü 

saat 16 da 
12.1.938 tarihinde açık eksiltmeye konulan yukarıda cins ve 

mikdon yazılı sivil elbise için konulan son kailtme haddi layik 
görülmediğındcn 22.1.938 tarihine kadar 15 gün müddetJe yeni
den ek iltmeye konulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte 
emniyet müdürlüğünde toplnnan komisyona gelmeleri. 

J 'ioh lya, Ev e Büro e~yası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Haydarpaşa ha tanesi eczane ve laboratuvarları için muhtelif 
eb'addn yaptırılacak ol n dolapların açık eksiltme ile ihDlesi 16 
Şubat 938 Ç rşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedelı 2300 liradır. ilk teminatı 173 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komı yonda görülebilir. isteklilerinin ilk temi· 
nat m kbuz veya mektupları ile 2490 No. hı kanunun 2 ve 3 cü 
ınaddel rind e yazılı vesikaları ile beraber ihale günü vakti muay· 
yeninde Fındıklıda Komutanlık S, tınalma Komiıyon na gelmeleri. 

Cinsi 
Odun 

.. 
" 

Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Miktar 
280 000 
132 000 
227 000 

teminatı 

35 70 
16 83 
28 94 

Münakasa günü 
4-2-938 
4-2·938 
4-2-938 

saatı 

14 de 
15 te 
16 da 

Gaziantep askeri üç birlik için senelik iktiyacı olan yukarıda 
cins ve miktarlarile teminatları ve ihale günleri, zamanları yazılı 
odunun yazılı günlerde pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 
Talip olanların meıkür günde komiıyonumuza milracaatları ilin 
olunur. 

üteferrik 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Harb okulu için 40 adet Atatürk fotoğrafı komısyonda mev
cut evsaf ve nüı:ıunesi veçhile pazarlık suretile yaptırılacaktır . 
Pazarlığı 28-1-938 cumn günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin 
belli ıün ve saatte altmış lira kati teminatlarile MMV ıwtınalma 
Komiıyonuna müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: 

İstanbul levazım amirliği için müteahhit nam ve hes bına 24 
adet evrak sandığı 2-2-938 çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla 
ek iltme i yapılacaktır. Tahmin bedeli 72 I:ra ilk teminatı 11 
liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklile· 
rin belli sa tle komi yona gelmeleri. 

İwtanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Satınnlma 
Komisyonundan· 

Merkezimize ait İzmir Motörü tekneıinin tamiri ve maki· 
nasınm Dizel'e tahvili için yapılan eksiltmey(' hiç bir istekli gel
mediğinden ekıiltme 1.2.38 salı günü saat 15 te tekrar yapıla
caktır. 

2- Keşif bedeli 6900 lir dır. 
3 Bu işe şartname şunlardır: İdari şartname, fenni şartna-

me ve proje 
4- İstekliler bu şartnameleri ilişiklcrile beraber 55 kuruş 

mukabilinde merkezimiz levazımından alabilirJcr. 
5- Muvakkat teminat parası 517 lira 50 l(uruşlur. 
6- Eksiltmeye a"İrccekler bu gibi işler yaptığına daır rurni 

vesika ibraz etmeleri \ e teklif mektuplarını saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri şarttır. 

• . "' 
Tamirat için mnlzen•e, resim ve el işi kursu için (fers lf'vaı.ım 

ile araba için malı:eme alınacaktır. Bnk: 2nci sahife~eki İst Be
lediyesi ilanlarına. 

• "' . 
Belediye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan muhtelif cins 

m•lzeme alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 
• • • 

İtfaiyenin Boğaziçi motörüne konacak yeni motör tulumba ve 
tefcrruatile tamiri ve boyası. Bak: İııt. Belediyesi ilinlarıoo . 

* • * 
Fen işleri için tersim levazımı alınacaktır. Bak: İst. Beled . 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et v Sebze: 

Çanakkale Muc:tahkem Mevki ::,atmalmn Komi yonıııvlan: 

Çanakkale muı;;tahkeın mevki hirliklerinin ihtivarı olan 
42 lO kilo toz ı. ckr.r, 1800 kilo arpa c:;elırive i, 1800 kilo 
kırmızı mercimek. 700 kilo rlomatec:; <:alça'-ı. '100 kilo kır
mızı hihl9r pazarlıkla atın alııı~r--ı ktır. lhaJr.ı;;j ~ 2.938 çar-
amha ~ünii !ôlaat lS lr- C:anakka]rde Mfüıltthk<>m ;\1f·vki -.a
tınnlm~ komic:vonunda va rılar:ıktır. İşbıı alıMc"ı.k n :rnkl r 
tehelliii! tarihirıdf>n itiharPn hı>~ !!Ün ,..,, fınrb arıhnrn t slını 
edil mis rıla<"'ıktır. TRlıpJrrin kan tı>minc1thıı 1 n lnı ı 11 lira 
ve kırnıınıııı 2.~ ünrii ımıdılelerindcki ve nikle im lıkl(• i-,t< • 
rıilen günde komisyonumuza gelnıeJeri. 

J 
1 

27 ikıncık nun 1938 .,;' 

• 
'st n ul elediyesi den: 

Karaağaç kesim pavyonu ve bağırsakhane
lerin çatılarında yaptırılacak tamirat ıçın 
malzeme 340,00 

13 üncü okuld açılacak resim ve el ışı 
kursu için ders levazımı. 129,35 

Karaağaç mezbahasında gübre naklinde 
kullanılan arabaya alınacak malzeme 83,00 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı pa

zarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 28.1.938 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunm lıdırlar . 

* * * ~ıın n kknlcdc miistnhkrm llH'\ ki birlikleri ıçırı çor· 
balık. komprimt'd<. n '<> kutu ıçerisiııJe oJdlğu haJdP. ı4o0 
kilo komprımP fMZaı lıkJa alın.11·aklır. Evbaf ve :ıartları İ:,tall' 
bul levazım amirliği :;atıırnlma komi yonund.t görülebilir· 
Kompı imemıı tutarı t 610 li ı aıiır. lh:ılesi l 2.~.938 cumarte·İ 
giinii aat 11 clP Cnnakkalı•tk mu~tahkrın mevki atınalrJJ8 

komi::s) onunda pı .. ılaraktır. Taliplerin teminatları olan 241 
lira 50 kuruştur. Kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
ve ikalarJa İslt!ııilen giiııde komisyonumuza gcJınelcri . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İıtnnbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaatı ve müesıesat 
eratı ihtiyaçları için atınnhnacak pirinçlerin cins ve miktarlar• 
ile muhammen tutarları ilk teminatları aşağıda gösterilmiştir. 

Miktarı Muhammen İlk 
Cinsi Kilo tutarı teminatı Tarih S. Şekli 

P. Pilavlık 30000 6300 644 16 '.l.938 16 kapalı 
P. Çorbalık 12000 2280 
P. Pılavlık 19000 4066 465 " 15,30 " 
P. Çorbalık l IOOO 2134 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir· 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mekluplııırile ber ber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikaluile ihale gü· 
nü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup· 
!arını Fındıklıda komutanlık sahnalma komisyonuna vermeleri. 

Sıvas füm Sntınalmn Riyasetinden: 

Sivastaki birlıkler için 6400 kilo kuru üzüm açık ol rak ek· 
siltmcyc konulmuştur. Bedeli 1344 lira ve muvakkat teminatı 

100 lira 80 kuruştur. · 
31 1-938 paznrtesi günü saat 14 de ihale edilecektir. 
Şartname ve nümunesi hergün komisyonda görülebilir. İstek· 

lilerin teminat makbuzu ve ticaret vesikalarilc ihale gün ve saa
tinde Sivas Tuğ Komutanlık binasındaki Tüm satınalma komis' 
yonunda hazır bulunmalıdırlar. 

) 

Aded Cinıi 

ı Ağ örgü 

n " 

1 
" " l Motör 

" 
" 

2 Tezgah 

M!>tör 
3 Ağ örgü 
2 Soba 

14 

İstanbul 

makinesı 

" 

" 

ınnl:ineıi 

Defterdarlığından: 

Evsıtfı 

Fransız mamulatı 2.50 mclre en, 30J 
dişli ve 305 ml!!Suralı tezgah. 
1.50 metre boy, 3.50 metre t n, 435 
dişli ve 435 ınasuralı tezgah. 
369 dişli, ve 369 masuralı tezgfıh. 
Alı;tom markalı "Uıine de Janille,, 
3.50 beygir kuvvetinde No. 295417, 
w 220-380. 
AEG markalı W 190, No. 2784781 
"Brown Borc,, markalı 3.50 beygir 
lcuvvetinde W 190.9.2 
Masura sarmak ıçın 
AEG markalı 1.50 beygir kuvvetinde 
No. 989 814.1420 · 
Eski si.dem İngiliz mamul atı 
Eski saç soba. 

Yedikulede İmrahor mahallesinde Tl\tlıku u Eokağında kaiıt 
22, 24 sayılı Neptün Saydibahri Türk Anonim şirketinin Hazine· 
ye olan vergi borclından dolayı yuknrıda cins ve evsafı yazılı 
14 kalem eşya tahsili emval k .. nunu hükümleri dairesinde taht• 
hacze alınmış ve 28.1.38 tarihine mundif cumn günü saat 14 de 
mahallinde :\leni miizeyede ile s, tışları nıukarrer bulunmuştur• 
Görmek ve f ı:da mnlümnt almak istiyenlerin Samatyn Maliye 
Şub<!si Tahsil Şefliğine müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Vılfıyetı Nafı M6dürlüğünden: 

Cağnloğlunda kıiirı Nafıa Müdürlüğü dairesin.le mcvı•ud Nafıa 
Vcl aletine aıd ' 18 lira 78 kuruş muha nınen bedelli 1-19 kaleııı 
alatı hcndesiye ve edevatı tersimiye Üe dolab, masa vesair eşya 
açık attırma !.Urt'tıle a tılacaktır. isteklilerin ,. rtnamcsini ve eş· 
yayı görmek üzere hc.-r gun Nafıa dairesine ve arttırmıyn iştıraJ( 
etmek üzere de 16-2 938 çar.~aıuba günü saat 15 le yüzde yedi 
buçuk pey akç lerile Nafıa :v1udürl ğünde toplanan komisyona 
ınürac tlcri. 



~ h İıtanbul Birinci Ticaret Mahkemeıinden: 
14 11 ' ken:ıece sablmasına karar verilen 8 numarodan 10 balya, 
tırnı Utnaradao 35 balya Hindiıtan malı tek katlı ipliğin açık art-

B~~ 3_1·1·.938 pazarteıi günü ıaat 14,31) da yapılacaktır. 
İıtey elı Hındistan huıuıi takası ile tediye edilmek üzere almak 
b enlerin - G l d lllu o ~un ve aaatte a ata a 4 numaralı ambarda hazır 

omaları ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu l.stanbul Vilayet Şubesinden: 
lerj~· l-938 tarihinde yapılan arttırma neticesinde kurban dcri
Plt,. et v~rilen bedel muvafık görülmediğinden arttırmanın 31-1-938 

" 1 esı - -RUnu uat l le lemdit edildiği ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

1 itfaiycn· B - · · t'' · k k · .. t uınb ın ogazıçı me orıne onaca yem motor, u-
Silt a. Ye teferruatile tamiri ve boyası kapalı zarfla ek
lab llı~ye konulmuştur. Bunlarm hepsine 14780 lira bedel 
15 ~ın edilmiştir. Eksiltme 9.2.938 çarşamba unu saat 
ka11 c Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 N.lı 
dairllnda. Yazılı vesikadan ba~ka ihtisas sahibi olduğuna 
\rt}'a Vesıka ve 1108 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
~tfl rtıektubilc beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
~llc"atını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi 
lar ~mene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf-

abuJ olunmaz. (491) 
... • • 

leli~c~ediye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan muh· 
B11 tıl cıı.s rnalzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ltlişttrıtı h~psine 13402 lira 21 kuruş bedel tahmin edil
tUıtı r. Eksıltme 15.2.938 !!alı günii saat 15 te Daimi En· 
IUğ{iende Yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım Müdür· 
\resikllde görülebilir. İstekliler 2490 N .lı kanunda yazılı 
~ll ;ı "e 1005 lira 17 kuruşluk ilk temina t makbuz v -
1ıı.r 1~ektubile beraber teklif meklublarım havi kapalı zarf· 
llıen 1 

Yukarda yazıla günde saat 14 c kadar Daimi 2:acü· 
kah:~ Vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarfl.ır 

0 1unmaz. (492) 
... 

~ . . 
Ak8 her metre mura!lbaına 1 lira bedel tahmin cd len 
Afeaj~tay Yangın yerinde mimar Komalettin mahallesinde 
satıtj Paşa liokağıncla 19 uncu adada yüzlü 24 metre 3 l 
lttrııallletre mnrabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık ar· 
gOt{if Ya. ~on.ulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
bu~ tbılır. istekliler 7 lira 29 kuruşluk ilk teminat nıak· 
fle ~e~a _ mektubile beraber t 5.2.938 salı günü saat 14 

aıını E'lcümeade bulunmalıdırl ar. (51 • ) 

biııa~eşif bedeli 865 lira 2S• kuruş olan Belediye matbıa 
tqkiı 'tıın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev 
~~kli~rŞartname.si Levrızıın MüJürlüğ'i:ıdc görülebilir. İs · 

•
1~1eti iV ~4~0 N. h kanunda yazılı vesikadan başka fen 
lıta 9() 1udurlüğünden alacakları fen ehliyet vec;ikasile 64 
tllbe kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-

bltlı/ l5.2.938 salı günü saat 14 de Daimi Encü nende 
llttıalınırlar. (514) 

* * * r erı . . 
llıt}'e k ışlerınc lüzumu olan tersim levazımı açık eksilt· 
bl!deı t orıulrnuşlur. Bunların hepsine 1631 lira 45 kuruş 
~~tlü~rahnıin edilmiştir. Listesile şartnamesi Levcızım Mü· 
1 \>esj~tıde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazı-

}'4 ltıek il \'.e 122 lira 36 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· 
~tı~ullı \uhıle beraber 15.2.938 salı giinü saat 14 de Daimi 

ende bulunmahdtrlar. \5IO) 

l\c 'f • • • 11
4 dik~: bedeli 860 lira olan İstanbul-Silivri asfalt yolu· 

ltıt, l( 
1 ~Cek kilometre taşlan açık eksiltmeye konulmuş

~oruıe~~~f CYrakile şartnamesi Levazım Müdürliiğünde 
~ ıı. ka N ır. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
b~Sile 64 ~~Hl Müdürlügünden alacakları fen ehliyet vesi-
ıle be ıra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
~~flle11;aber 15.2.938 salı günü saat 14 de Daimi En-

e bulunmalıdırlar. (513) 

• 
il Seııet·k .. "' .. 
d llt İskei .nıuhnmmen kirası IOO lira olan Usküdar va-
Ş ~tle kir esı Yanında denizden dolma yer iiç sene müd-
1 t'ltı trıea~a verilmek üzre açık artırmaya konulmuıhır. 
bi\tılar 2~ 81

• Levazım Müdürlügünde görülebilir. İstekli o 
b l.l~ile 

15
11r 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak-

tıl~titrıaı d·2·938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
1 ırlar. (509) 

~b l\e İf be . . * •.. . . . . 
t.1•tıtııı:ı t delı 117 4 lıra 84 kuruş olan Cmcı temızhk 
'<1 anı · · 
liı ~ Şattn ırı. nçık eksiltm ye konulmuştur. Keşif ~vra· 
ttı tr 2490 a;eM Lcv azıın Müdürlüğüııde görülebilir. istek· 
~ şltık ilk .la kanunda yazılı vesika ve 88 lira 1 1 ku· 
'ı'lıb,. le111 • • ı ~ ~ "t 938 ınat makbuz veya mektu 'Jılc beraber J 

'lıdıtlar. sah günü saat 14 de Daimi E1ıcünıende bulun
(512) 

MUNAKASA GAZETESi 

İnhisar ·ar U. üdür üğünd.e~j 
27. 1.938 t rihiııde ihal edilec ği ilan edi1en .Vlurefte · 

de ya pılacak müd ürlük bi l s ı inşaa tı eksihoıesinin glSrü-
len liizüm üze rine tehir edıldigi ilan olunur. {500) 

• . "' 
1 - Numunesi mucibince 3')0 paket sarı muşamba 

kapsülü pazarlıkla satın alımıc3khr. 

Sayfa 3 

Türkiye ve Japonya arasında ticari mübadelelere dair 
itilafnamenin tatbiki hakkında anlaşma 

Aşağıda imzaları buluna nlar 27-10 937 de Türkiye voe Japonya 
araııoda Ankarada münakid itilafnamenin 3üncü maddesi muci· 
bince bilitilaf aşağıdaki ahkamı kararlaştırmışlardır: 

Madde l Melfuf Hale l de tadad edilmiş olan Japon men-
teli emtea Türkiyeye tahdidsiz ve takyidsiz olarak girecektir. 

Melfuf liste (2) de tadad ediimiş olan Japon menşeli malların 

idhali her maddeye tnhıis edilno miktarlarla tahdit edilecektir. 
1 ve 2 numaralı listeler müşterek bir itilif ile rözden ıreçiri

lebilir. 
Bundan manda Japonya idhalat e<ınasınds Türkiyede mer' i ge

nel idhalıit rejiminden müstefid olacaktır. 

2 - Pazarlık 28. 1.938 tarihine restlıyan cuma gunu 
sa&t 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube indeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Numuneler hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

4 - İ stekliler in pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme pa ralarivle birlikt vukarıda 
eıdı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Madde 2- T6rk menşeli emtea Japonyada mer'i serbest it· 
, halat rejiminden tamamen istifade edecektir. 

* • * 

(M) ( 178) 4 4 

1- Şartnamesi mucibince sepetli ve üç kişilik az müs· 
tamel 1 adel motosiklet pazıulıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat taminatı 
37,50 lirndır. 

.l - Pazarlık 1.11.938 tarihine 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rasthyan salı günü 
Mubayaat Şubesindeki 

4 - Şartnameieı· parasız olarak bergün sözü geçen 
1 Şubeden alınabilir. 

1 

1 

5 - İsteklilerin Pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gemeleri ilan olunur. "B,, (303) 3 - 4 

1 ~ -.!_•ıııaı:w .... ,. -

_K_a_n,_u __ n_la_r_~ _K._a .... r_a_n_ıa_m_e~l~er...:.._T_i~ca....;;r..:e..-:...t m uahedJeri 

Türkiye ve Japonya arasında I'icari MübadeHH 
dair anlaşma 

(5H2 nci nüshadan devam) 

Ankara, 27 tefrinienel 1937 
Bay Büyiık Elçi, 

Türkiye ve Japonya ara11ndaki ticari mübadeleierin icrasına 
dair olan anlaşmayı imzn ederken Japon menşeli emteanın Türk 
malları mukabilinde Türkiyeye idh. I edilebilmesi için, Türk ı 

ı mcnşelı emteanın Japon lükclerine bilfiil idh 1 edilmiş bulunma· ' 
ları lazım geldiğin i tasrih etmekle şeref kesl>e deriın. Bununl 
beraber mezkur emtcanın ihracı esnasında Türkiye ile bir mu- 1 

vazenc veya takas rejımi leaiı eden veyahut tediyat• dair döYiı: 
tuhdidatı ~azeden hiç bir anlaşması olmıyan Uzak Şark memle· 
ketlerinc Japon tacirlerin ınarifetilc idhal olunan Türk menşeli 
emtea, japonyayn idhal edhııl edilmiş Türk emtca ı gibi j ponya 
lehine kaydedilecktir. Bu suretle Japon tacirleri marifetile yuka
rıda mezkur ınernlctlere idhal edılecek olan Türk emteasına Türk 
Ticaret Odalarından verilecek menşe şehadetnameleri terfik edi
lecektir. Bunudla benber işbu emteanın günırüklendiğini tasdik 
için menşe şehadetnamelerinin ikinci nüshaları malların idhal 
olunduğu memlekette mukim Japon Konaoloaluk Ajanları ve 
Türkiyedc Japon Büyük Elçiliği tarafından Yize edilecektir. Mev
zuubahR ihra catın işbu notada derpiş olunan memlekeilere mü· 
teveccihcn bilfiil yapılmış olduğu, emteanın se , ki anında Türk 
gümrükleri tarafından da aynı ikinc ı nüah ları üzerinde tudlk 
olunacaktır. 

Derin saygılarımın kabulünün d ilerim, Bay Büyük Elçi. 

Eks.?l nı 
Bay Toshihiko Taketomi 
Japonya Büyük Elçisi 

Ankara 

Bay Vekıı, 

Dr. T. R. Aras 

Ankara , 27 teşri nievvel 1937 

Aşağıdaki mealde bugünkü tarihli mektublarını aldığımı Ek
selansınıza bi ldiı-meklc mübahıyim. 

Türkiye ve Japonya ara ı;ındaki ticari mübadelelerın icrasına 
dair ohm anlaşmayı imı. ederken Japon menşeli emtaanın Türk 
malları :nukabiliode Türkiyeye idhal edıle bilmeıi için, Türk men· 
şeli emtan ın Japon ülk lerine bifıil idhal edilmiş bulunmaıarı 
lazım geldiğini tasrih etmekle şeref kesbedeıim. 

Bununla beraber mezkur e rota anın ihracı esnasında, Türkiye 
ile bir mu vazene vey tnkns rejımi tesis eden veyahut tediyata 
dair döviz tahdidatı va zeden hiç hır anlaşması olmıyan uzak şark 
memleketlerine Japon tacirler; m .. r ifeti'e idhnl olunan Türk men· 
şeli emtaa, Japonyayu idlıal edilmiş Türk emteası gibi Japonya 
lehine kayd ·dileecktir. 

Bu suretle Japon tacirleri marifetile yukarıda mezkur memle
ketlere idhal edilecek olan l'ürk emlaasına Türk Ticaret Oda· 
!arından verilecek menşe şehadetrınmeleri tefrik edilecektir. Bu· 
nunla beraber işbu emtennın gümrüklendiğfoi taıdik için menşe 
şehadetnamelerin ikinci nüshata ,·ı malların idhal olunduğu mem· 
lekette mukim Jnpon Konsolosluk ajanları ve Türkiyede Japon 
Büyük Elçiliği tarafında. vize edilecektir. 

Mevzuub his ihracntln işbu notada derpiş olunan memleket
lere müteveccihen bilfiil yapılmış olduğu , emteıının aevki anında 
Türk gümrükleri tar fından da aynı ikinci nüshelnrı üzerinde 
tasdik olunacaktır. 

Yukarıda zikredılen hususııh &encd attihaz ederek Zab Dev
letlerinin mektublarında derpiş olunan tedabirin btbikı~ müte
allik hususatı Japonya Hükümetinin temin eyliyeceğini size bil· 
dirmekle bahtiyarın.. 

Derin saygılarımın kabulünü dilerim, Bay Vekil. 
Ekselans 

Bay Dr. Tevfik Rüştü Aru T. Tııketomi 
Türki}e Cüınhurıveli Hariciye Vekili 

Ankara 

Japonyada idbalata miktaren takyidat vaz'ı halinde, Türk 
nıenteli emleaya muıısifane bir muamele bahşedecektir. 

Bununla beraber, Türk Hükumeti, bu gibi tedbirler neticesin· 
de ticari mcnfaatlarıoın haleldar olduğu kanaabnda bulununa, 
mcvzuubaha tedbirlerın tesiratına çare bulmak için miiıakerat a• 
çılmasını taleb etmek hakkına malik olacaktır. Bu müzakerelerin 
taleb tarihinden ilibareıı bir ay içinde intaç edilmesi İcab eyler. 

Madde 3- Jnpon menşeli eıntea, mukabili Türk menşeli em
teanıa gümrüklendiği Türk menşeli emteaya terfiki İcab eden 
ve işbu itilafın 6 ncı maddesine tevfikan tanzim edilecek olnn 
Türk menşe şehadetnamelerinin ikinci nüıhaları üzerinde Japon 
gümrük makamatı, ve Kıvantung icarlı araziai için de Kıvantunı 
Hükumetinin salahi3 ettar makamatı tarafından tudik edildikten 
sonra Türkiyeye idhal olunacaktır. Mamafih müstaceliyet halinde 
yukarıda mezkur şehadeb1amelerin. muvakkaten yerini tutmak Ü· 

zere aıağıdaki vesaik Ankarada İktisat Vekaletiae ibrnz oluna-
cak~ır. (Deuamı var) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

26 - 1 - 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Blc tcndre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Blc roux) 
Arpa Anadol (Orge An .) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
İç fınd ık (Nois . decor., 
Keten tohumu (Gr . d e Lin) 
Nohut iri( Pois c hichc) 
Yulaf (Av oine) 
Yapak Anodolu (Mohıı i rc) 

Keçi kılı (Poils de Chc vre 
Ku,. yemi (l\1illet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 
510 - - 520 -

4 20 -
4 18 -
5 - -

34 30 -

Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Hu ılc d'ol.) 
Kaplıca 

8 20 
42 - -15 

Güz Yünü 
" 'I rakya " Thracc 

Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Suaam (Sesaıne) 

Mercimek (Lentiile) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec) 

GELEN {Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orgc} 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohalre) 
Yulaf (foin ) 
Susam (sesamc) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B .) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec. ) 
Razmol 
İç badem {amande) 

Tiyatrolar 

75 
60 

42 
60 

104 
153 75 

22 -
70 

19 
22 50 

Tı·:PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıaat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

4 12 - 4 15 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Noıı dec.) 
Un (Carine) 
Kıl (poil) 

1 Yapak (Mohaire ı 
K fındık (Noisette) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangcrs 

8 -

Buğday (Blc) Liverpul ,j 35 
,, ,, Şikago 4 44 
,, ,, Vinipek 5 95 

Arpa (Orge) Anven 4 59 
Mısır (Mais) Londra 3 93 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 89 
Fındık (nois .) G.Hamburg 44 -

K " • 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 
KOMEDi KISMI 

Bu .ıkşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 
Yazan: Türkçeaı Yazan: Türkı;es ı 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptr 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etranger : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

JEUül 

Quotidien des Adjudicatioırn 

•• u A 
GAZE 

--·····--

ADMINISTRA·1 ıu1" 

Y oıhourtchou H:ın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baı•1 

f elephone: 49442 

Boite Po•tale N. 1261 

Adre11e Teleıraphique: Pour la Publicite s'adreHcr 
a 1' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de PEtat Istanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synopti ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

Prix 
eatimatif 

Mode 
d'adjudicet. 

11-~~~~------ ----~~-----~ ---~~ 

A) /,djudications au Rabais 

Cautioa. 
Provi•oire 

Conslr~ı~on-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construdion-Cartographie 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Cbarges 

Construetiou biitiment ecole Primsire "Guzclyalı". Pli eacb ı2365 13 928 Com. Perm. Vilayet lzmır 
• maison du mairc a Kozan . Publique 3998 26 299 87 ,, Adana 
,, d'un casino au bltiment halle lzmir. ,. 2920 219 Oir. Vakoufs lzmir 

Travaux pbotometrique coneernant lcl'I roseaux PJi each 980000 - 42950 - Mi11. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 
d'irrigation a etre instdles a Adana (cah. eh. 

L. 49). 
Travaux photom~ trique concernant les rcseaux 

d'irrigation a ctre installes a Sou•iguirlilt, Guc· 
diz et Buyuk Me.nderc3e (eab. eh. L. 50). 

Travaux photomeh'ique concernant les rcseaux 
d'irrigation a etre inatalles i Yechilirmak (cah. 
eh. L. 26,50). 

,, 

,, 

1702~00 64822 ,, 

529900 - 24946 ~ 
" 

Jours 

17-"-38 
9-2-38 

16·2-3B 
1-4-38 

31-.3-38 

4-1-38 

L'adjudication du 27-1-38 concernant la conıtruc· 
tion du bitiment directorial a Murcfte a ete 
ajournee. 

Com. Ach. Eeon. Monop. Kabatacbe - -

Construction penitencicr au bourg Bartin 
Travaux pour adduction d'eau, pose de tuyaux 

construction reservoir d'eau ete. au bourr Siv
rihisar 

Reparation bitiment imprimcrie municipale. 

Repııration ecurie de voierie 
Pose de pierres kilometriqucs s route en uphalte 

l•tanboul-Silivri. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Costumes pour les eleves intornH du lyee~ Gazi
antep : 26 complets. 

Chausııures en caoutehouc : 1400 paircs. 
Costumes : 145 complets (ııi.)· 

Pli caeh 
Publique 

,, 

" 
" 

Publique 

33254 35 
2465 25 

865 28 

1174 84 
860 -

468 -

Grc a grc 2520 -
Publique la p. 22 --

Ameubleme~pour Habitation et Bureaux-Tapis erıe ete. 

Armoire div. dim. pour le lnboratoirc de l'hôpital 
Haydarpacha. 

Combustible - Carburant-Huilcs 

Semi-coke : 90 t. 
ı Bois : 280 t. 

,, : 132 t. 
• : 227 t. 

Petrole : ~400 k. 

Divers 

Matcriol pour reparatıon 

,, " leçon de dessin et couture 
,, ,, voiture de transport 

Caisııes pour do•siers : 24 p. 
Materiel pour moyons de transport. 

Pose de moteur, eoloriage et reparation pompe et 
aecesııoires du motear Bogbuitehi. 

Rep::ıratıon do q>:quc du moleur lzmir et trnnsfor· 
mation mnchiıae en moteur Diescl (cah. eh. P . 
55) (aj. ). 

Photographie Ataturk : 40 p. 
Articlcs pour dessin. 

Provi~ions 

Raisins secs: 6400 k. 
Comprime pour soupe (dans dea boite~) : 1400 

kilos. 
Suere en poudre, lentilles rouge, uuee de tomates 

ete. 
Riz pour soupc: 30 t.· ld. pour pilav : 12 t . 
,, ,, ,, : 11 t.- ld. " " 19 t. 

B) djudications a la surenchere 
Peaux et boyaux (aj.). 
Poeles, moteur etabli, machi e ete. : 14 lota . 
Article de dessin, tablcs, armoires ete. : 149 lots 

Publique 2300 -

Publique 3060 -
Gre a gre 

,, 
,, 
" 

Gre a gre 

,, 

n 

Pli eaeh 

,, 

Gre a rre 
Publiquc 

Publique 
Gre iı ıre 

,, 

340 

129 35 
83 -
72 -

134 2 21 

14780 -

6900 -

1611 45 

1344 -
1610 -

,, 
,, 

6300 et 2280 
4061 -

Publique 
,, 
,, 618 78 

2490 

64 90 

88 11 
64 50 

Dir. Trav. Publie• Zongouldak 
Municipalite Sivrihisar 

{ Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
\ Dir. Ecoıaom. ,, ,, 

ide• 
,, 

Dir. Lyeee Gaziantep 

25-2-38 
11-2-38 

15-2-38 

15-2-38 
15-2-38 

7-2-38 

189 - Coıa. Ach. lntend. lst. Tophane 31-1-38 
8-2-38 223 - Oir. Sürete Ankara 

173 -

229 50 
35 70 
16 83 
28 94 

233 70 

11 
1005 17 

1108 50 

517 50 

122 36 

100 80 
241 50 

211 

644 
465 

Com. Ach. Command. l!lt. Fındiltli 

Oir. Lyeec de Garçons Sivu 
Com. l\eh. Milit. Gaziaatep 

,, 

" Com. Ach. Place Forte Tchanakkalc 

{ 
Com. Perm. Munieipalite Jstanbul 
Dir.Eeonom. ,, ,, 

idem 

n 

Com. Aeh lntend. Ist. Tophane 
'{ Com. Perm. Municipalite lstanbul 

Oir. f.conom. ,, " 

idem 

Com. Ach. Offiee Sanitaire Port Iıt. 

Coııı. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
1 Com. Perm. Munıcipnlite lstanbul 
1 Dir. Econom. ,, .. 

Com. Aeh. Oivision Sivaa 
Com. Aeh. Place Forte Tchanakkale 

,, 

16-2-38 

4-2-38 
4-2-38 
4-2.38 
4-2-38 
2-2-38 

28-1-38 

28-1-38 
28-1-38 

2-2·38 
15-2-38 

9-2-38 

1-2-38 

28·1·38 
15-2-38 

31-1-38 
12-2-38 

2-2-38 

Comm. Ach. Coramand. lst. Findikli 16-2 38 
,, 16-2-38 

Ligu• Aviation Turque Suc lstanbul 31-1 38 
Deftcrdarat Ista. bul 28-1-38 
Dir. Trav. Publicı lstınbul 16-2-38 

Peure 

11 
11 
10 
15 

15 -

15 

15 
15 

14 

14 
14 

14 -

14 -
16 -

15 

14 
14 
15 
16 
11 

14 

14 
14 -

14 
15 

15 

15 -

10 
14 

14 -
11 -

15 

16 
ı5 30 

11 
14 
15 

Cuma 28. t .938 

Buhar lokomotifi (A•k. Fin.) 
Kaynak cihazı ve elektrik kaynak umformt'ri (OD yol.) 
Kurşun (Aak. Fbr. Tic. Kal.) ~\; 569 
Antalya gftnarük binası inşası (Antalya Vil.) .\~ 571 
Torna tezgahı (OD yol.) .\! 579 
Tahta ve dilme tMMV) .\: 579 
Benzin (Edirne Vil.) ~\~ 579 
Sıırı muşamba kapsülü (İnhis. U. Müci.) .\: 581 
Malatyada cezaevi inşaatı (Malatya Nafıa Müd.) .\~ 58Z 
Ampul (Denir. Ln.) X 582 
Fildikos fanila (Tophane Lvz.) .\~ 582 

, Süt İst. Komut.) .l\~ 582 
Kayın ve meşe truers (OD yol.) X 583 
Yorgan, yatak çar,afı ve yastık yüzü (OD yol.) .\~ 583 
Sadeyağ (lıparta Ask. SAK) .\": 584 
Yulaf (Çorlu Kor SAK) .\~ 585 ~ 
Adanada Türkkuşu binaıı inşaatı (THK Adana Şub.) 

ı * Tank, alat ve edevat, buhar kazanı, dinamo v.ı. (1st· 
1 

.\: 587 
• Boş kola çuvalları (İnhis. U. Müd.) .\~ 588 
Pamuk çorap (Tophane Lvx.) .N; 588 
Bulgur (Vi:ıe A8k. SAK) .\! 588 . 
Zımba makınesi (Devlet Basım. Dir.) .\~ 589 
Yem torbası, paybent v.ı. (Ank. Lvz. 1 .\: 590 

l ·-e~ Un, ekmek pişirmesi, !lllğ'ır eti, sabun, bu iur, mercı..-
v.s. (Silvan Taburu SAK) .\'• 590 

• Hurda demir, otomobil listiti, marangoz ve demirci 
(İzmir Defterdar.) .\; 590 

Başmüd. binuında yapt. müskirat satıı deposu inşaati 
his. Başmüd.) .;\~ 59l . rJ 

Şarjör ve edevat çanta.ı (Gümr. Muh. G. Komut.) .~ 1 
• Karyola, koltuk, yazı mau11, dolab ve uhra kablol" 

•• J\: 593 • ( 
Başvekalet ve maliye binaıı elektrik tcaiHtının tamir• 

kaleti) X 594 
Y 11.tak çarşafı ile battaniye ve yatak kılıfı (İ.t. PTT ~ 
Bobin keten ipliği (Tophane Ln.) .ı\! 595 fi 
Muhafaza kulubenin inşası (Sinop C. Müddeium.) .\ 
Sadeyağ (İst. Orman Fakültesi) N. 595 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir• 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi ga:ıetemizin sayuı•"' 

V endredi 28· I · t 938 

Locomotive. a vapcur (FabriquH Militairea) 
Articlea de soudure electrique (Chcmins de Fer Etat) rı'· 
Plomb (Fabriques Milit. Seetion Comm.) N. 569 
Construetion bitiment de la douane ~ı Antalia (Vilaf 

N. 571 
Etabli de tour Universel (Ch. de Fer Etat) N. 579 
Planehea et boiı equare (Min. Def. Nat.) N. 579 
Benzine (Vrlayet Edirne) N. 579 
Capsules (Dir. Gen. Monopole•) N. 581 . ~ 
Construetion pcnitencicr a Malatia (Oir. Trav. Publıc8 ~ 
Ampoules elcctriques (lntend. Mar'tim• K.paeha) N. 55 
Flanelles en fil d'Eco!lse (lnlend. Tophane) N. 582 
Lait (Comınand . lstanbul) N. 582 
Traverses d'hetre et ebene (Ch. de Fer Etat) N. 583 
Draps de lits lıousse ete. (Ch. de Fer Etat) N. 583 
Beurre fraie {Com. Ach. Milıt. lııpartıı) N. 584 f. 
Construction batiment "Turkouchou,, a Adana (Ligue 

que Adana) N. 586 ~ 
• T anlcs, outillagc, dinamos, chaudrons a vapour ete. ( 

N. 586 
• S11cs vides (Oir. Gea. Monopoles) N . 588 
Chaussettcs de eoton (Intend. Tophane) N. 588 
Bles coneasıeı (Com. Ach. Milit. Vize) N. 588 f 
Maehine pour perforcr {Dir . lmprimerie de l'Etat) N· 
Articles de selleric (lntend. Ankara) N. 590 ~ 
Farine, cuiason de pain, lentilles, savon ete. (Cooı· /4 

Silvan) N 590 
• Fer eamolote, articles de menuiaier et forgeron {Deft' 

N. 590 tİ 
Construefion depôt pour vente de apiritucux (Dir. M011 

N. 591 r 
Sacs d'outillare et ehugcur (Command. Surveill•"c' 

N. 591 ~ 
• Cable de eampagne, pupitreı, fauteuils ete. (Oir. p ~ 
Rep. iostallııt·on clectrique (Min. des Trav. pul.) N. ~ 
Dr:ıps de lits et housse (Dir. PTT. lst .) N. 594 
Fil de lin (lntcnd. Tophııne) N. 595 
Coıııtr. gurrite pour surveillanee (Proc. General 
Beurre (Faeulte Forest. lıtanbul) N. 595 

* Les ııstcriıqueı ındiquent une venle par voio d• '", 

N. 8.- Leı Noıı ındiqıırs en regard de• ıırticle5 '
0 

journal dans lequcl l'nvirı :\ paru. 


