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Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Ekıiltmeye konulan iş: Konya Beyşehir ;osesinin o+0003X0005+ 
000 kilometreleri arasın Jaki iki menfezin toprak iınlisı. 

Keşif bedeli her ikisi dahil 751 lira 74 kuruştur. 
Eksiltme 2 2 938 çarşamba günü saat 15 te Konya vilayeti 

daimi encümeninde açık eksiltme usulile y pılacaktır. 
Bu işe ait evrak Konya N fıa Müdürluğünde görülebilir. 
Ekıiltmcye girebilmek için 56 lira 38 kuruş muvakkat teminat 

akçesile Nafıa Müdürlüğünden bu İ'f için alınan vesikayı ve ti
caret odasından alınan vesikayı üçüncü maddede ya:ıılı gün ve 
saatte Vilayet Daimi Encümeninde ibraz etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

İımir Lc•a:ı:ım Amirliği Satın alma Komisyonu Rı .den: 

Ciheti ukeriyenin göstereceği yerde 2843 lira 49 kuruf bedeli 
keşifli betonarme iıkelc inşaııı açık ekiltme suretile münakasaya 

konmuştur. 
İhaleıi 15-2·;;38 salı günü saat 15 te kışlada lzmir Levazım 

amirliği sattnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminat muvakkata akçesi 213 lira 'n kuruttur. 
Şartname keşifnnmc ve resmi hergün kllmiıyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kaytlı olduklarına ve bu işi yapa· 

bilecekler;ne dair ihaleden lialuıl bir hafta evvel fzmir Nafıa 
Fen heyetinden alacakları vesikaluı göstermek mecburiyetinde· 
dirlcr. 

Eksiltmeye ıştirak edecekler 2190 sayılı kanunıın 2 ve 3 ~Ü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar1 ve teminat mu· 

vakkatlarilc birlikte ihale saatinden en el komisyona müracantları. 

Mcııcnwn Belediye R,.i:;liğinden : 

Çocuk lıalıçf' inde beJr.diyC'ce yaptırılan g.ızinonun ikmali 
in~asına :Üt 2163 lira 6 kuruş ke ·ifli inşaat için talihlerin 
verdiği pey layık had trörülınediğinden eksiltme 3J .l.938 
paz.artl'"'i günii t-aat 1 l f' talik edilmi:ttir. Talihlerin tayin 
edilen gün ve saatte belediye) e ıııüracaatlan ilan olunur. 

Diyarıbakır Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Diyarıbakırda üç hangarın gösterilecek mahalde keıif 
ve şartnameleri mucibince yapılması kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 27 431 lira olup 
ilk teminatı 2057 lira 33 kuruştur. İhalesi 21.2.938 
pazartesi günü saat 15 te Diyarıbakırda Levazım amirli· 
ği sahnalma komisyoııunda yapılacaktır. Fenni artname 
ve keşifleri görmek istiyenler bir lira 38 kuruş bedel 
mukabilinde Tayyare Alay K. İnşaat Ayniyat Muhasipli
ğinden alabilirler. İhaleye gireceklerin mezkur gün ve 
saatten bir saat evvel terninatlarile Ye Nafıa Vekaletinin 
müteahhitlik vesikalarilc birlikte Diyarıbakır Leva:ıımamir
liği satınalma komisyonuna müracaatları. 

Mersin Belediyesinden: 

Mersinde dikilecek Atatürk Abidesi açılan müsabaka 
müddeti 2 l. t .938 tarihinden itibaren bir ay daha uzatıl
mıştır. Müsnbakaya iştirak etmek istiyenlerin hazırlıya· 
cakları proje, keşifnnme ve maketleri 21.2.938 pazarte i 
günü saat 15 e kadar Mersin belediye Reialiği adına 

göndermeleri ilan olucur. 

ı,adıköy Vakıflar Müdü rlüğündn: 

Taşdelen menhaı ııda mevcut hangara. ilave len yapılacak 
şi~e depoları. makine ve kazaH depolan ve su depoları 24696 
lira 9 J kuru:. bedeli keşfi ile Ser"idepri fizerıne 29.1.938 
gününden itibaren ı:;.2.938 tarihine kadar 18 gün müddetle 
ve kapalı zarf u ıılile yeniden ek iltıneye konulmu~tur. 

Hu ın:.aata ait şartname proj"ler ve muka\ele \e yapıla
cak İııi;>aatm nevi ve l'İn:;ini gö::ıterir hulasai keşfiye tS.2 .:38 
ak~anıı ~aat 17 ye kadar J .. taubul Vakıflar Brışıniidürlii~iı 

1 Ba~mimarlığmdan 123 kuruş nıukabiliııde alınabilir. 
t İhale 16.2.938 çarşamba günii ·sat 15 te Kadıkiiv Va-
li 
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kıflar Müdürlüğünde uygun fiat verene Vakıflar umum mü
dürlüğünden ic:;tizaıı ~dilmek :.-a rtile yapılacaktır. Zarflar iha
le aatinden bir ~aat evvel maklniz mukabilinde komiwona 

.1 

verilmiş o]acaktır. 

Ek iltmcyc girmek i::.teyenler J 900 liralık tcmiııatı mıı
vakkate akçesini Kadıköy Vakıflar Müdürliiğii H'znec:;ine te~· 
lime mecburJurlar. 

Eksıltmcyc girmek isle:) enlerin mimar \eya ınülıendis 
olmaları ve bunu benzer 25 hin liralık işleri iyi lıir .:uretıe 
yaptıklarmı i pat edecek bayındırlık bakanlığının vcsikala· 
rmı 1 tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Ba,. mimarlığmJ gö~te
rerek ayrıca vesika almaları me ·ruttur. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat:__ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun an; 

Eksiltme günü olan 25.1.~38 salı günü istekli çıkma
yan ve hepsine 2367 lira fiyat tahmin edilen 70 kalem 
kimya alet ve edevatı 5.2.938 cumartesi günü saat lO da 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

ilk reminat 177 lira 53 kuruştur. 
Şartnamesi MMV sahnalma komisyonundan parasız 

alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerle bir· 
likte eksiltme gün ve saatında MMV satmalma komisyon· 
da bulunmaları. 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için 2400 kutu sud kostik ve 
24 bidon fer ıülüsyom açık ekıiltme suretile satın alınacaktır. 

İhıaleıi 15·2·938 aah günü saat 14 de Ankaradn Yenişehir, 
Kızılırmak sokak No 30 da devlet meteoroloji işleri umum mü· 
dürlüğünde toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5400 lira olup ilk teminatı 405 liradır. 
Muvakkat teminat banka mektubundan gayrı nakid "·eya na· 

kid yerine kaim olan tahvilat olduğu taktirde bunlar komisyon· 
ca alınmıyacağından bunların münakasa snatından evvel merkez 
muhasebeciliğine yatır larak alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 

Şartnamesi bedelsiz. olarak devlet meteoroloji işleri U. mü· 
dürlüğü levazım Ş. müdürlüğünden temin edilebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenen belgelerile birlikte mezkur gün ve saatle 
komisyona baş vurmaları. 

* $ • 

ilaç ve ec.za alınacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki lst. Beled. ı· 
!inlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer T~sat ve Malzem. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Keşif bedeli 7329 lira 55 kurcş olan Genelkurmay 
dairssi binasında yapılacak olan kalorifer tesisatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 4 şubat 938 cuma günü saat 1 ı de M. 
M. V. Satınalma komisyonda yapılacaktır. 

3- Keşif ve planlar 37 kuruşa MMV. İnşaat şubesin· 
den alınır. 

4- İlk teminat 549 lira 37 kuruştur. 
5- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa

yılı k nunun iki ve üçüncii maddelerinde yazılı ve idari 
şartnamenin 4 üucü maddesinin (F) fıl<rasın ayazılı belge
lerle birlikte teklif mektublarmı ihale saatinden beherne· 
hal bir saat evvel MMV. sabnalma ko· na vermeleri. 

Mob:lya, Ev ve BOro eşyası, ~uşamha, Hah v .s. 

• ılı • 

Bir tane ecza dolabı ile 24 tane sandalya koltuk şez 
long v.s. alınacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Belediyesi 
ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Y,!~ane Malzemesi 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 

1- Matbuat Umum Müdürlüğü neşretmekte olduğu 
Ayın tarihi adlı mecmualardan sekiz nüshasını açık ek
siltmeye konmuştur. 

2. - Bu mecmualann her biri bin tane bastırılacaktır. 

3 - Her mecmuanın tahmini bedeli 280 lira ve muvak
kat teminat 168 liradır. 

4- Şartname, Ankarada Matbuat Umum MüdürJüğün
de parasız olarak verilir. 

5 Açık eksiltme 17.2.938 günü saCıt 10,30 da An-
karada Dahiliye Vekaleti binasındaki Matbuat U. Müdür
lü2"ünde yapılac ktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kereste, tahta ve saıre 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden: 

Muhammen bedeıli 67200 lira olan 11250 adet makas meşe 
traversi 15· 2-938 salı günü saat 15,30 da kapnh zarf uıulile An
karada İdare binaaındn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.teyenlerin 46l0 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etliği veıikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver · 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankar.ı ve Haydarpaşa, Eskişehir 
İzmir, Mudanya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. 

Mahrukat Benzin- akine yaglan v. s. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Vilayet hizmet otomobili için alınmak üzere eksÜtme
ye konulan 75 teneke benzin içi : istekli çıkmadığından 
31.1.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te vi· 
layet daimi encümeninde ihalesi yapılmak iızcre eksilt
me müddeti 1 O gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 206 lira 25 kuruş muval kat temi· 
nah 16 liradır. 

Şartnameyi görmek isteyenler daha evvel ve istekli
lerin teminat makbuzlarile beraber muayyen vakitte en
cümeni daimiye gelmeleri ilan olunur. 

• 
* * 

2000 k. ince bezir alınacaktır. Bak: Müteferrik sütu
nunda Devlet Demiryolları ilanına. 

ft\iitefe rik 
Devlet Demiryolları ve lim oları İşletme U. İdare:ıinden : 

Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 2 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek ş rtıle 11.2. 
938 salı günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki 
satınalma l<omisyonu tarafından açık ekı.ıiltme ile satın alına

caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vcsaık ve 
hizalarında yaz.ılı muvn kkat teminzıtlarile birlikte eksiltme gü· 
nü saatine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe oit şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki sa· 
tınalma komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılma tadır 

1- 60 mm eb'adında beher 50 m tre ~akriben 1250 ldlo pı· 
rinç çubuk 3 X l 000 X 2000m m ebadında 1 O adet ve takriben 500 
kilo pirınç levhn muhammen be.Jeli Hi50 lira muvaklcat teminatı 
123 lira 75 kuruştur. 

2 2000 kilo kaynamış ince bezir muhammen bedeli 960 lira 
muvc.ıkkat teminatı 72 liradır. 

Başvekalet Devlet Met e~rol9ji İşleri U. Müdürlüğünden 

Umam müdürlüğümüz ihtiyacı için 1200 ü büyük ve 2400 ü de 
küçük olmak üzere ceman 3600 adet laıtik sondaj balonu açık 
eksiltme sure tile satın alınacaktır. 

İhale i 15 2.938 Salı günü saat J5 te Ankara Yenişehir, Kı· 
ulırmıık sokak N. 30 da Devlet Meteoroloji işleri umum mü· 
dürlüğünde toplanacıık satınalmn komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 lira 50 kuruştur· 
fovaklrnt teminat banka mektubundan g yri mıkit veya na

kit yerine kaim olan tahvilat olduğu takdirde bunlar komisyon· 
ca alınamıyacagından bunların münakasa tarihinden cvvl'l mer
merkez muh sebcciliğine yatırılarak alınac k makbuzun komis
yona ibrazı. 

Şartnamesi bedelsiz olarak Devlet Meteoroloji işleri umum 
mücfürlüğü levazım müdürlüğünden temin edilebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı bel~ter:ll' birlikte mezkur gün ve saatta 
komisyona başvurmaları. 

... • • 
Ccn ze ar ba&ı için 28 kalem m. lzeme lınacaktır. B k: 2 ci 

ı;ahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümiişsuyu lıa::ıtmır inr 1300 kılo tere\ağı veı ıııcyi taah
hüd eden mütenhhicliıı nam ve he ... almıa l 128 k lo 6SO 
gram tereyağı açık ebiltınc ile 1hal~"·"i 3l. t.Q:~8 p.ızarte:si 
günü aat 15 le yapılacaktır. ~Iuhaınmen tutarı 11 '.28 lira 
65 kuru tur. 'nrtııaıne~i herg-ün öğl<'deıı r\ vel k.omi..,yonda 
göriilehilır. 1 teklileı iıı 83 liralık Ik teminat ınukhııw vep 
ınektubJarıle bcralH'r ihale günü \ :ıkti nıu \Ctıindt' Fındık· 
lıda Komutanlık ::::ıatııırılma komı yomına g<'lmPIPrİ. 

* * * 33 cü tümen birliklni iç111 -,aırnalınae k oJ t ı 12600 
kilo çekirrlekli razaki ıiztiınu .t('ık t•bi tın(' ilr ılıale"-1 18.2.LJ38 
cuma ~ünü :-.ant 1.) lP yapıl"caktıı. '\folınmnwıı ki\ mrlı 
2520 hrarlır. İlk t<>mın,ıtı 189 lıradır. ~artrıaınP"İ hrrgi.ın 
ö~ledt ı ('\ \C'I komı-.)ııııdı g:öıiılehilır. l~tcklil<·•·ııı ılk temi
nat ınakbıu ve}a mektulılaıı il< 1 rr h ı ılınlr giıniı \akti 
nıuın \, ıı ımlı• Fııı lıklu! .... oıuutLııııık ıtı.1,ılıııa koını~) u ııııııu 

grlıneleri. 

29 lkincıkinun 

st n ul Belediyesi den: 
Muhamrnefl 

bedeli 

Karaağaç müessesesine lüzumu olan 100 
tane mumlu muşamba beheri 2 lira. 

Edirnekapı temizlik ahırında tahminen 300 
araba gübre 

Zeynep kamil doğum evine lüzumu ilaç 
Silivri dispanserine lüzumu olan bir 

tane ecza dolabı 
Temizlik işleri hayvanat.na lüzumu olan 

ilaç vesairesi 
Mezarlıklar müdürlüğü cenaze araba

sm lüzumu olan 27 kalem malzeme 
Cerrahpaşa hastanesine intizar odasına 

lüzumu olan şezlong, koltuk vesaire 
Haseki hastanesi için 24 tane sandalya 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı 

200 

150 
417,05 

60 

301,07 

241,35 

263 
60 

ayrı pazarlığa konulmuştur. Keşıf evrak ile şartname 

leri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 31. t .938 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. 

Diyarıbakır LevazımAmirliği Satınalma Komisyonundafl 

Diy rıbakır garnizonu için 430 ton unun 7.2.938 tarihİ11 

deki eksiltmesinden sarfınazar edildiği. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Pnıarhisarda bulunan top alayına ait .ı 150 kilo sa 
deyağıaa talip zuhur etmediğinden 8 2.938 salı günü snıı 

14 tc pazarlıkla mübayaa olunacaktır. Talip olanların tıı' 
yin kılınan gün ve aatte Viıede Satınalma KomisyootJ 
na müracaatleri. 

lı;parta A .. keri S.ıtınalma Komiıyonu Başkanlığından 

Muvk. 
ihale tem. 

Tahmın 

bedeli 
Kıtası Cinsi Kilosu Tarihi Saatı Ura 
Fethiye Sadeyağı 102.1 31. 1.938 15 77 
Tefenni Yulaf 262500 ,, J 1 985 

,, Sad yağt 13 O ,, 14 94 
Elmalı ,, 2560 1.2.!:I O 11 112 

., Sığır eti 20300 4.2.938 I0,5 290 
Burdur Sadeyağı Hl55 ,, 10 92 

" 
Sabun 535 ,, 11 15 

Kuruş 

ıon 

5 
90 

110 
19 

110 
38 

Denizli Bulgur J 1850 ,, 14 89 10 
TümHas.Koyun eti 6664 ,, 15 150 30 

,, 
Açı~ 

Pazarlı~ 
,, 

" 
" ,, ~ 

yıllık 1 

isteld1$ 

şekli te' 

Yukarıda garnizonlarının isimleri yazılı 6 kıtaya ait 
tiyaçlnrdan olan 9 kalem erznkın yapılan eksiltmcl .. rde
çıkan olmadığından ihaleleri uzatılmıştır. Eksiltmenin 
minatları ve tahmin bedelleri hizalarında gösteı ilmiştir. 

rıc' Şartname ve evsafı komisyonumuzda mevcut olup iıtek 1 

her zaman görebilirler. 
İsteklilerin ihale saatinden en az bır sa t önce teminatl~rıtt 

Tümen veznesine yntırmaları ve alın.,cak mRkbuzlarile birlı1' 
vaktı zamanında komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Anknra Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 75.000 kilo ı;ıı;, 
fasulyenin alınmasından sarfı na:zar edil~rek 5·2-938 dekı ek~1 ~ 

d 1 1 ~ 1 k .. ıl' mesinin de yapılımyacağı alaka ar arın ma umu o mn uzerc 
olunur. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri için 19500 kilo s1dezağı kap lı zatf~ 
la 18 şubat 938 saat 14,.30 da alınacaktır. Teklif mekt0P~ 
ları bir saat evveline kadar kabul olunur. Muha01rflet 
bedeli 19500 lira ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. Şll~ 
namesi t 62 kuruş mukabi !inde komisyondan alınabi~~~ 
İsteklilerin şartnamesini görmek üz.ere hergün ve eksi e 
meye iştirak için belli giin ve saatte teklif mektupl..ırı ", 
kanuni vesikalarile Lüleburgazda Tümen Satınalma 1'0 

misyonunda bulunmaları. 

* • * Tümen birlikleri ihtiyacı için 55300 kilo bulsr~(f 
kapalı zarfla 18.2.938 saat 15 30 da alınacaktır. fel< 0ı 
mektubları belli saattP.n bir saat evveline kadar kıı~, 
olunu'r. Muhammen bedeli 7189 lira, ilk teminah 539 lı~e 
17,5 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek üı\ 
hergün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte te ~ 
lif mektubları ve kanuni vesikalarile Lülelxurgaz TüıtJ' 
Satın'!llma Komisyoı.unda bulunmaları. _____/ 

- ~ 
______ v 

Türk H va Kurumu Konya Şu~ )esinden: ti~ 
Türk Hava Kurumu Koııyya şu besin: •t'I kurban bayr•ıı1'11,

halkdan toplayacağı deı i ve bağıraakl,. ~rırı 7 .2.938 taribiar ıt1 



'f 
~aza t · d · h l · · d b. l kt· Ş c ı günü saat 10 da borsa a ı a csı ıcra e e ı ece ır. 
traıti " b k · l' - · b · ıı111 gormek isteyenlerin orsn omıaer ıgıne Ye şu emıze 
caau .. r ·ı ~ l -... ı ı an o unur. 

12 t İstanbul Cümrüklcri Başmüdürlüğünden: 
tırıı;ı sayılı arttırma kağıdında (W REF 865 D marka 1 15 
trj11;

1111 kanuni safi sıkleti 1361> kilo ağırlığında 125,597 lira de· 
tke ~ safi ipek mensucat 17.2.38 gününde kapalı zarf usulile 
artııcı:ıe Reşadiye cnd. gümrük satış snlonu'lda satılacaktır. 
th,~llleler bu müdürlükten parasız verilir. İsteklilerden malın 
ı 'l>ts~~ıtı YÜzde 7,5 nisbetindc pey akçesi makbuzile ticaret ada
t z 1 ası aranır bunların usuti dairesinde z.ıırflarıı konulması 
Ürl:rfların eşyanın ihale gününde tam saat 12 ye kadar mü
tr ğc \'erilmesi teklif mektuplarının şartnamelerde ayrılan 
•!ııtre Yaıılma51 mecburidir. Zarflar ayni günde tam saat 13 te 

•alonunda açılacağı ilan olunur. 

R İılllir Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
ııı k~Şadiyede tayyare garnizonunda mevcut tahminen 30 ila 40 
.SJs 110 

hurd demir pazarlık suretile satılacaktır. Taliplerin 31 
Gtt Paıarte i günü saat 10 da Reşadiyede tayyare garAizonunda 

Ştkkıl koınisyonn müracaatları. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

ıı~~ sayılı arttırma kağıdındaki 1575 kilo kanuni saf nğırlı· 
~'! 

1
6245 lira değerinde SHKJ markalı köseleler 7-2-938 günü 

~ 2t 3 buçukta Sirkecide Reşadiye cad. Gümrük satış salonun
~! 9(1 sayılı kanunun hükümleri dairesinde pazarlıkla dahile 
~ llca.ktır. isteklılerdt-n yüzde 7 buçuk pey akçesi makbuzile 

'•tıı' t Odıtsı ve ika ı aranır. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar 
'Ye Y•lhrılması mecburidir. 

ıt 

* • 
ba gi.ıbre satılacaktır. Bak: 2 ncı sahifedeki 
esi ilanlarına. 

C L 
8eh .. r metre 

lq • murabbaına 8 lira kıvmet takdir edilen 
ı tıg r yangın yerin e Cih..ınb:r mah.ıllesinde Havyar 
ll~!lnda 29 unc adada yiızlü 22 metre 50 santimetre 

~I' bbl\ı 1balı ar a s tılmak üzre açık artırmaya konul
t:~u_r Şartnamesi Levazım Müdürliiğünde görülebilir. 
l!k lıl:r IJ lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
~ !ubıle ber ber 15.1 938 · lı giinii saat 14 de Daiıni 
Cuınende bulu m lıdırlar. ( B) (563) 

·· dü · üğ''nde~ l ı 
,,. I Şartnamesi mucibine üç ton yük taşıyabilecek ı 
2 ttdet kamyon açık eksiltme usıılıyle satm almacakhr. 1 

ISQ . Muhammen bedeli 2400 lira ve muval·knt teminata 1 
ıradır 3 . 

~lırıu Eksiltme 31 1.938 tarihine rastlayan pazartesi 

1 
•tıd saat 15 te Kabatrışta Levazım \e Mubayaat Şube

eki Alım Komısyonund yapılac ·ktır. 
llb

4 Ş rtnameler p rasız olarak hergiın sözü geçen 
eden alınabilir. 
5 

MÜNAKASA GAZETESi -
* • * 

1- İdaremizin Cibali kutu Fabrikası ıçın şartnamesi 
ve krokisi mucibince soğuk su tesisatı "cihazı,, pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

2- Muhammen bedeli IOO(l li a ve muvakkat teminatı 
75 liradır. 

3 - Pa~rtrlık 7.11.938 t:ırihin . rastlayan Pazartesi günii 
saat 15 te Kabata"'ta Levatım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonur.da yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak Iıergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek is' iycnlerin fiatsız tek
lif mektub ve lrntaloğlarmı tetkik edilmek üzere münaka
sa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tütüu Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabuliinü muntazı\mmın vesika almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayio edilen giin ve saat
te yüzde 7,5 güvenm.: paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan ohımır. (B) l392) 3-4 

• . ~· 
Şartnarnesi mucibince 3;;oo kilo soda pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

~ - Ek.,iltme 4-H 938 tarihine rastlıyan Cuma giinü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3-T' Şartnameler parasız olarak heriün sözü geçen 
Şubeden aluıabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte ''o 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (394) 3-4 

• • • 
1 - Şartname ve projesi mucibince Kayscride yaptı

rılacak Başmüdürlük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 K_şıf bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat 
teminatı 2460.10 liradır. 

3- Eksiltme, I0-11-938 tarihine rasthyan perşembe 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 1İra bedelle İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara ve Kayseri 
Başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak dmek İ!:ileycnlerin 
ve vesailcini İnhisarlar inşaat Şubesine ibraz 

rıca ehliyet ve ika!.ı almaları lazımdır. 

fenni evrak 
ederek ay-

fi- Milhiirlü teklif mektubunuj l·anuni vesaik ile 5 in· 
cı maddede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 gü
venme par.ısını ihtiva edecek olan kapalı zarflar müna
kasa günü en geç saat l J a kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığrna makbuı mukabilinde ve-
rilmiş olmalıdır. "B,, (46.C) 2-4 

lst. Ticaret ve Zah ·re Borsası 
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cklılerin kanunun kendilerinden aranılan vesaik 

il • iiıdt> 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 
eı'll dilen gün ve saatte yu ;.arıda adı geçen Komisyona 
O:ı~ler ilan olunur. (B) (283 ) 4 -4 

• 
ı FİATLAR (Cours officicls) 

Afion (Opium) 
Aşağı (Moinıı) Yukarı (Plus) 

~il 1 İdarcmizın Paşabahçc Miiskiral .Fabrikasında şart-
il:e "e projesi mucibince yaptırılacak Kanalizasyon in 

2ı ka~alı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
t Ilı' keşif bedeli 22890 lir 51 kuruş ve muvakkat 

~at 1717 Hradır. 
• itl Eksıltme l 5-2-9J8 tarihine rasthyan 
ı\t IS te Kabataşta Levazım ve Mubaynat 

salı gunu 
Şubesindeki 

''tı (( 
4 

orni~yonunda yapılacaktır. _ 
~ia Şartname ve projeler 1, 14 bedel mukabilinde ln
ltıu~tla:. ~~mum Müdürlüğü İnşaat Şu besile Ankara Baş· 

5 
rlugunden alınabilir. 

\re \ F.ks· tmeye iştir k etmek isteyenlerin 
tıca"esn~kini inhisarlar İnsaat Şubesine ibr.:ız 

fenni evrak 
ederek ay-

6 hlıyet vesikası almaları lazımdır. 
dd Mühürlü teklif anektubunu, kanuni vesaik ile 5 ci 

~ilı-a ede yazıh ehliyet vesikasını ve yüzde 7,5 güvenme 
tıı sırıı ıhtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
l'tli,! ç s t l 4 e k dar yukarıda adı geçen Alım Ko . 
llııtlı;tıll Başkanlığına makbuz mukabilinde verilroiş ol-

lt. (430) 2-4 

1 * * 
llUlll1.ı Ş.artnamel rine ekli listede eb'at ve miktarı yazılı 
1111 il) e 1 mucibince 5,(l00,000 şişe kapsiilü pazarlıkla sa-

ltı k 11 t tır. 

lltığday yumuşak (Ble terıdre) 
Buğday sert {Blc durl 
Bugday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.l 
Arpa yemlik 
Çavdar {Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kachcre) 
Nohut iri(Pois chichel 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poils de Chcvrc· 
Kuş )'enıi (1\ illet) 

5 25 

4 7 -
4 17 50 
5 - -

55 
6 30 -

47 20 

6- -

8 21 
Zeytin yağı l.ci yeme"lik (Huile d'ol.) 
Mısır sarı lMai's jnune) 

8 20 
45 

..ı 

GELEN (Arrivageıı 
Afion (Opium) k 
Buğday lBle) 
Arpa (Orgı') 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mıs.r (Mais> 
Kepek {Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pnmuk (Coton) 
Yapak (Mohalre) 
Yulaf (foin) 
Susam (se.ııame) 
Kuş yemi (Millet 

105 -
60 

38 
1 

()7 1 

- · ı 

- 50 

12 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut {Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak {Mohaire ı 
~ fındık (Noi,ette) 
iç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
lMarches Etrangers 

Buğdlly (Ble) Liverpul 5 23 

Sayfa 3 

(Suile de la 4cme page) 

Lundi 31- 1-938 

Machıne pour ııcchage de linı-c (Inte d. Tophane) N. 554 
Pompe centrifuge (Ch. dt- Fer Etat) N. 577 
Baııculcs (Dir. Econom. PTT. Ank.) N . .579 
Rep . bit. Bancıue Agricole (Dir. Bıınque Agricole Sııc. lzmir) 581 
lmpression des afficheıı (Dir. Hyg. Aısist Soc. Ankara) N. 581 
Taies d'oreillers et housse de aofas (Command. Gen. SurveillancC" 

Douan. lst.) N. 581 
Bobine de cable, c.ihle souterrııin, et artic!es electrique~ (Miniııt. 

Def. Nat.) N. 584 
Constr. placardıı fixes (Vılayet Ank.) N. 584 
lnstal. clectro-hydr.ıuliquo et electro·locomobile aux villf'S Kars-Sari

kamiche et lgdir (Dir. T av. Pub. Karıı) N. 584 
Constr. vespuienrıe et bat. rcviseıır iı la iare d' Ankara (Chmina de 

fer Etat) N. 584 
Foin et paille et orge (Mun. lstanbul) N. 585 

,, (Com. Ach. Mil it. Bornova) N. 585 
Constr. route en asphalte (Mıın. lstanbul) N. 585 
lnıtruments de cbirurfİe (Cht-f Med. Hôpital Regional lzınir) N. 585 
Camion (Dir. Gen. Monopoles) N. 585 
Transport de ch"rbon (Ch. de Fer Etat) N. 586 
Pain pour le penitencier (Proc. Gen. Rep. Tcbanakkal~) N. 586 
Tuyaux galvaniseıı (Com. Ach. Mılit. Samsoun) N. 587 
Constr. bat. surveillance douaniere (Dir. Trav. l'ub. Mardin) 587 
Bois (Com. Ach. Milit. Dıar nıkir} N. 587 
Haricots :secs et bles conc:ıssrs (Com. Ach. Milit. Gıı:ıiantep) 588 
Raisins secs. oignons, huileı d'olivcı, figucs (Corpa Armec Tchor· 

lou) N. 588 
Constr. bu.;ınderie et salle d'operatıon a l'hôpital Adana (D;r. Trav. 

Pub. Seyhan) N. 589 
Bois (Com. Ach. Milit. Diarbakir) N. 590 
Petrole et bois ( Com. Ach. Bataillon Silvan) N. 590 
Raisinıı accs (Dıv. Sıvas) N. 590 
Ürge et foın (Com. Adı . Milit. Elazi&) N. 590 
Toilo indigene pour capote (Chef Med. Hôpital Rcgional lzmir) 590 
• Etoffe de coton (Dir. Ventes Douanes Ist.) N. 593 
• Artides hors d'uaage (Min. Def. Nat.) N. 594 
"' Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Suc. Adana) N. 595 
Alcsoirs, vrilles (Fabriques Mılit.) N. 595 
Rep. foyers de l'hôpit:ıl Zeytinbournou (lntend. Tophane) N. 595 
• Peaux et boyaux (Lıgue Aviation Turque Suc. l!tanbul) N. 596 
Chaucısures en c nulC'lıoııc (lntcnd. Toph:ınc) N. 596 
Rep. i'Uerite de surveillance dou.ın ere a Kııbatache et Salipazar 

(Command. Gen. Surveil. Douan. lst ) N. 597 
lmpres~ion de planıı et affiche& (Ugue Aviation Turque lstanhul) 

N. 597 

* Le!' :ıaterıftqueı ındiquent une venle par voıe de aurenchcre. 

N. B.- Leı; No!I indiqu !I en regard ele• nrticle~ ııont ceux du 
jo•Jrnal dan lequel l'avı~ a p:ını. 

.. 
sta bu 1 Borsası 
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Paralar 
Sterlin 

1 Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 l:iret 
20 Beldka Fr. 
Drahmi 
20 İıveçre Fr. 
20 Leva 

632, 
123,50 
76, 

99, 
80,-
18,-

570,--
20. 

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 28, 

Zloti 20, -
Pengü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İaveç kuronu 30, -
1 Türk altını -. 
Banknot -,-

6.12, 
126,-
~ı.-

106-
84,-
22, 

580, 
23, 
70,-
82, 
2..3,-
w,so 
22,-
2S,-
14, 
52,-
32.-

istikrazlar 
Açılış apa;:ııt 

Türk B. 1 Peşin 18,85 18 85 
Türk bor. 1 vadeli 18.95 18.875 

,. n il Peşin 18.tiS 18.65 1 

,, il Vadeli 18.95 18.785 
İstlkra:u dahili 94.- 94.-

Tiyatrolar 

Tr~PEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

Çekler 
London 625,- 626,-
Nev York 0,8\110 0,80 
Par is 2J.57 23 5875 
Milano 15,2185 15,23 
Brüksel 4,7080 .ı,715) 

Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,UI 12 64,1025 
Amsterd. 1,4~37 1,4450 
Prag 22,76i5 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Beri in 1,9822 1,9838 

' Varşova -t,24J1 4,2467 
Budapefl 4,0225 4,0.!56 
Bükreş 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,til5 
Yokohama 2,75 2,i533 

Moskova 23,53 23,51 
Stokkholm 3,10 3 

Esham 
Aç!lış Kapanış 

Aalan çimento 9.90 9.90 
Merkez bankası 97,- 97, 50 

Tahvilat 
Ar.ad. M. Vadeli 40.35 40.35 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
KOMEDl KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 

'
1
1/1111' 1111111 ·ı 
:ıL·ııı'·ı lı lı jllJlı! lı l 1 ~liııu .... Pazarlık 2.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

8İtıdek~aat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
., llı 1 Alım Koınisyonunda yapılacaktır. 

•o - • ~li ~ l" '1 !l ne ve ıı · nuneler parasız olarak hergün 

Mercim k (lentille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromsgc B.) 
Tiftik 

,. ,, Şikago 4 35 
" ,, Vinipek 5 81 

6 50 

Yazan: Türkçesi Yazan: Türk':eıi 
Heari ibıen Seniha Bedri Gökmil Celal Musahid Oğlu 

lygeç:n Şubeden alınabil'r. 
t ~Oıd iste} lilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
~~Çerı J.\. e 7,5 güvenme paralnrile birlikte yuk ırıda adı 

0cnı yona gehııelerı ılao olunur. (6ı) 4-4 

İç fındık (Noiıı. dec.) 
Razmol 
İç badem (aınandc) 

Arps (Ora-e) Anveu 4 55 
Mısır (Mais) Londra 3 90 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 82 
Fındık (nois.) G.Hnnıburg -t4 -

K " .. 
!mtiyu. aabİbİ Ye .JUi İf).i 

Direktörü: lamail Girit 
Baıı!dıit y r: ARTUN BaauneH 

Gıtlnt BilJir "'k !< N., O 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 

n " 

" " 

450 

850 
1500 

Etranger: ll aoiıı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

SAMEDI 

Quotidien des Adjudication 

•• u 
GAZET 

--··-

29 Janvier 1 

ADMINISTRA 1 Jı 

Y oghourtchou Hnn 
1 er Etage, N. 3-4 

Galnto, Perchcmbe B .. ıar 

T el~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse T~lcgraphique: 
Pour la Publicit~ a'adreaaer 

a I' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lstanbul MÜNAKASA 

Tablea Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
~~--~·~~~~~~~ 

Mode 
d'adjudicat. 

f>rix 
eatimatif 

Ca11tio11. 
Proviıt>ire 

Lieu d'adjudıeation et du 

Cahier de!' Chnrgeıı 

Co~'tstr'lcfüon-Reparation- Trav Publiu·Materiel de Construction-Cartographie 
~~~·------~~~=--~~~~~~~~~~~--~~~~~ ----

Construdion debarcadaire en betoD arme. 
Rcparatioı:.ı aı•ehu s route Konia·Beychehir. 
Achevcmeı'"' construction du cafe municipal (aj.). 
Construetion trois hangars a Diyarbakir (cah. eh. 

P. 138). 
Constr. depôts pour chaudron et bouteilles et re· 

servoir d'eau a la source Tachdelen (cah. eh. P. 
123). (aj.) 

Coneours du projet pour installation statue Ataturk 
iı Mersin (aj.). 

Publique 

" 

Pli eaeh 

" 

'.l843 49 

751 74 
2165 06 

27431 -

24696 90 

213 27 

56 38 

2057 33 

1900 -

Com. Ach lntendance I:ımir 
Com. Peraı. Vilayet Konia 
Municipalitc Menemen 
Coıa. Ach hılend. Diarbakir 

Dir. Vakoufs Kadikeuy 

Municipalite Mersine 

Produits CMmiques et Pharmaoeutiques · lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Höpitaux -------- -~ ~---
Medicaaents pour l'hôpital Zeynep Kiamil. Gre a gre 417 05 

Medieaments ete. 
lnstrument et produit chimique : 70 lots (aj ). 
Soude eaustique: 2400 boites - Fer sulusiun : 24 

bidons. 

" Publique 

" 

301 07 
2367 
5400 -

Electricite·Gaz·Chauff age Central (lnstallation et Mate:_iel) 

lnıt. ehauffage eentral au bat. Presid. du Conseil Pli cach 7329 55 

(eah. eh. P. 37 ). 

Ameublement pour Habitation et Burcaux- T api!serie ete. 

Chaisea pour hôpital Haseki : 2-4 p. Grc a rre 60 

Armoıre pour medieament : l p. 
Chaiıe·longue f auteuils ete. 
Toilcs cirecs : 100 p. 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie • 

lmpreasion de la revue "Ayın T arıhi. 

Combnstible - Carburant-Huilcs 

Huile de lin : 2 t. 
Benzine : 75 bidons (aj.). 

Divers 

,. 

" 

Publiquc 

Publirıue 
,, 

60 -
263 -
200 -

960 
206 25 

177 53 
405 -

549 37 

280 -

72 
16 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ., 

idem 
Com. Ach. Mm. Def. Nat. Ankara 
Dir. Gen. Daf. Mctforologiqueıı Rue 

Kizitirmak No. 30 Ankara 

Com. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 

Com. Perm. Municipalite Jet. nbul 
Dir. Econom. .. 

idem 

" ,, 

Dır. Generale de la Presse Ank. 

1 E'.xpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 
Com Perm. Vil. Balikeııı>er 

Jours 

15·2-38 
2· -38 

31-1-38 
21-2-38 

16-2-38 

21-2-38 

31-1-38 

31·1-38 
5-2-38 

15·2-38 

4-2-38 

31-1-38 

31-1-38 
31-1-38 
31-1-38 

17-2-38 

15-2-38 
31-1-38 

Ballonı en eaoutclıouc pour sondai'e: 1200 grandıı 
et 2400 petits. 

Puhlıque 2500 187 50 Dir. Gen. Affaıres Mt•lc orologiques 15-2-38 

Baguettes de laiton (50 m. 60 m m) ; 1250 k.- ld. 
Tôles (10 p. 3x1000x2000 mm): 500 k. 

Materiel pour voiturc corbillard : 28 lot•. 

Provisions 

Raiı;inı ıeeı : 12,6 t. 
Beurre : 1,5 t. (ai ). 
Bcurre fraia : 1025 lı::. 

Foin : 262,5 t. 

Beurre fn.iıı : 1380 k. 

" " : 2560 " 
Viandc de boeuf : 20,3 t. 
Bcurre frais : 1055 it. 
Savon : 535 k. 
Blca concasses : 11850 k. 

• Viandc de mouton : 66644 k. 
Bcurre : 19,5 t. (cah. cb. P. 162). 
Bles coneasses : 55.3 t. 
Beurre fraia : 4150 le. (aj.). 
L'adiudication du 5-2-38 concern&Dt l'adıat de 

75000 kilo• lıaricots secs a ete an.ulee. 
L'adjudieation du 7-2·38 conccrnut l'achat de 430 

tenneı de farine İl Me anaulee 

B) AdJudications a la sureechere 
Soie : 1365 k. 
Pcaux et boyaux 
Fer caaclote : 10 1 tonneı Pıeces d,, rechınges 

de macbinc : 200 tSrnes. 
Fer oamelote: 30-40 t. 

Cuirtı : 1575 k. 
Fuaıier : 300 voitures 

Publique 
,, 

Pli each 
Grc a ırre 

,, 
Publiquc 
Gre a gre 

" ,, 
" 
" Pli cach 

" 
Grc a rre 

Pli cnch 
Publique 
Gre a gre 

.. 
Publique 
Gre a ırc 

1650 -

241 35 

2520 -
ı 128 65 

19500 -
7189 

125597 -

I 

6245 -
1~0 -

123 75 

189 
85 -
77 

985 -
94 -

112 -
290 -
92 -
55 -
89 70 

150 -
1462 50 
539 ıs 

Ank Y cnichehir Rue Kizilirmak 
1 fap. Ch. de fer Etat Haydarpacha 15-2-38 

Com. Perm. Municıpalitc lııtanbul 
Dir. Econem. 

" " 

Com. Ach. Command. lst. Fındildı 

" Com. Ach. Militaire lsoarla 

" .. 
" 

" 
" 
" 
" Com. Ach. Division Lulebourgaz 

n 

Com. Aclı. Miı:t. Vize 
Com. Ach. Intend. Anlc. 

" 
Diarbakir 

Dir. Ventes Douane.s lst.ınbul 

Ligue Aviation Suc. Konia 
S.A. T. Fabrique de Toile Malatia 

Com. Ach lntend. lımir 
Dir. V enteıı Douanes lstanbul 

{ 
Com. Perın. Municipalite lstanbul 
Dir. F.cono•. " ,, 

31-1-38 

18·'..l-38 
31-1-38 
31· 1-38 
31-1·38 
31-1-38 

1-2 38 
4-2-38 
4-2-38 
4-2-38 
4-2-38 
4-2-38 

18-2-38 
18-2-38 
8-2-38 

17-2-38 
7-2-38 

31-1·38 
7-2-38 

31-1-38 

~!eure 

15 
15 
11 
15 

15 -

15 -· 

14 

14 

16 
14 

11 -

Avis 
De l' Administration Generale deS 

Chemins de Fer et des Ports de l'EtD 
D'environ 119 tonnes de fer et 5.262 tonnes de tôle di 

j d'unc valeur estimative de 16.417 Ltqs. ıseront aehetcs P~1 
d'adjudication souı pli cachete le mercredi 16 Fevrier 
15,30 h. au loeal de l' Administration Generale iı An kar~· 

1 
Ceux qui dcsirent y prendre part doivent rcmcttre 8 

sideoce de la Comrnission le jour de l'adjudicntion jusqıı 
h. leurs offres, une ~arantie provisoire de 1.231.29 Ltqt 
eertificats exig-eı par la loi et un certificat de competetl 
livre par le Ministere des Travaux Publies. 

I 
Les cahierıı des charges sont distribues gratuitement 

kara par le Service des Approvisionnements et iı Hayd' 
par le Burcau de Reeeption. 

.,.,..,,,,.. __ 

Pazartesi 31.1.938 

Çamaşır kurutma makinesi (Tophane Lvz.) Y· 55-1 
Santrifuj tulumba11 (DD yol.) .,! 577 
Terazi (PTT Müd ) .\' 579 
Çeşme ziraat bankası binasında yapt. tamirat (TC Zir•'t 

kası lzmir Şubeıi) ,\' 581 l 
Renkli afiş bastırılma•ı (Sıh. ve İçt. Mu. Müd.) ~: 581 
Minder ve yastık kılıfı (Gümr. Muh. G. Komut.) \' 581 

14 91 Kablo bobin, transformatör, yeraltı kablosu ile clektrilı 
mesi (MMV) .\~ 584 ı;J 

14 
14 
14 

10 30 

10 30 
15 -

15 -

10 30 

14 

15 
ıs 

15 
11 
14 
14 
10 30 
10 -
11 
14 -
15 
14 30 
15 30 
15 

12 
10 

10 -
13 30 
14 -

Maliye Şubesi mahzene yap. sabit ra.flar (Ank. Val ) .Y ~ 
'Kars şehrinin idrolik elektrik tesisatı ve Snrıkamı~ ile IJ~ 

ri lokomobilli elektrik tesisah (Kars Nafıa Müd.) Y 5S C 
Ank. garında revi:ıörlük binuile heli bin:ıaı inşaatı (P 

.Y 584 
Yulaf, kuru ot ve uman {ist. Bel.) .\:. 585 
Yulaf (Bornova Ask. SAKı .\: 585 
Maltepe-Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası (İııt· 

.\~ 585 
Alat ve edevat (İzmir Efrefpaşa Haat.) ·'~ 585 
3 ton yük taşıyabilecek kamyon (İnhis. U. Müd ) .\: 58.1 
Kömür nakliyatı (DD yol.) .,: 586 
Cezaevi için ekmek (Çanak. C. Müddeium.) .\' 586 
Galvanize boru (Samsun Ask. SAK) Y 587 
Gümrük bölük karakolu inş atı (Mardin Nafıa Müd.) \ 
Odun (Diyarbekir Ask. SAK) .\' 587 
Kuru fasulye, bulgur (Gaziantep Ask. SAK) .\" 588 
Kuru üzüm, sotan, zeytinyağ, kuru incir (Çorlu Kor 5,41" 
Adannda doğum evinde yap. mutfak ve ameliyathane ioŞ• 

(Seyhan Nafıa l\tüd.) :\' 589 
Odun (Diyarıbakır Ask. SAK) .\' 590 
Gazyağı ve mt-şe odunu (Silvan Taburu SAK .\~ 590 
Kuru üzüm (Sıvns Tüm.) .\: 590 
Arpa. kuru ot, uman (Elaziz Ask. SAK, \: 590 
Yerli kaput bezi (İzmir Memleket Hast.) .\~ 590 
• Şal taklidi pamuk, kuşak ve masa örtüsü (İst. Gumr· 6 

.\: 593 
• Köhne eşya (MMV; .\~ 594 
t. Kurban derileri (THK Adana Şubesi) .Y 595 
Makkap, rabya. erkek v.s. (Ask. Fbr.) .\~ 595 
Zeytinburnu hastanesi ocaklarının tamiri (Tophane Lv:ı.) 
• Deri ve barsak (THK İst. Şubesi) X 596 
* İplik (İst 1 ei Tic. Mahkemesi) X 595 
Lastik ayakkabı (Tophane Lvz.) Y 596 
Kabataş ve Salıpazar muhafaza kulubenin tamiri (Gürıır· 

Gen. Komut.) .\~ 597 
Plin ve afiş bastırılması (THK İıt. SAK) .Y 597 

* Onlerinde yıldız işareti olnnl r müzayedeye aıltir. 

Hamiş : "No." işareti ılanı havi gazetemizin sayısını 

Dinıanche 30-1-1938 

Vınaigre, sel, orgc, foin sucre et paillc (Com. Ach. Batııi11°' 
N. 590 

(Lire la suıte en 3me pare) 


