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i:l) Münakasaıar 

in 
a~ Tam· rat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Nar,a V 1t· -
lad·ı· e aleti lokantasının mutfak kıımında yap. 

t\o, 1 at ve sıhhi lesısat (şart. 22 kr) 

11 
Ya 1Ercğlisindcn takriben 16 km. mesafede bulu-
aıı · at Vrız mevkiinde yap. !'IU kuvvet ıınııtralı ınşa-

t: 1 
'
1e knptaj, kanal ve untral ile teferruatı ve 

o.tretlıde bez (abrikası ııahasında 6 uı\ln evi inşa· 
lak ı (şart. 25 L) 

ele t • 
ı\kh· anmı (tcmd) 
ko •sar Parti ve Halk evi bina!lı inşııatı ( art 7,5 L) 

11Ya K •rapınl\r yolunun arasında kaldırım in,?ası 

Şekli Mubm . bt!d. Teminat Müracaat yeri Gün 

pu. 4311 13 

kapalı z. 369763 Y.l 

aç. elı:s. 2738 90 
kapal ı z. 45000 -
aç. cks. 6806 14 

323 38 

18540 

205 42 

519 41 

Nafıa Vekalctı 

Sümer Bank U. Müd. 

lı.m\r Lvı. SAK 
Akhisar CHP Bıtkan. 
Konya Vilayeti 

16-2-38 

25-2-38 

7-2-38 
28-2-38 
21 2-38 

Elckt 'k ~ -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
1 () • 
:.~•pı müzesi kimya laboratuv:ırındaki elektrik te

İk1 'Na.tının ikmali işleri 
Ord 0

· lı porselen fincan: SOOOO ad. 
\1 tıpı sahra telefonu: 30 ad.-sabra santnlı: 5 ad. 

~tn 
v se, Kundura, Çam;ışır v.s. .. , -- ----
s.t~ ık kumaş: 150 ou m. (ş rt. 450 kr) 

tlaı~:·Y~: 6500-7500 ad. (şart. 338 kr) 
Çııaıe: 2 O çift 

Nakı· 
~ 1Yat-~altma-Yükletme 

t"4erbu 
'lil~ ~ rgaz ile E.yup postanesi arasında posta 11Ü· 

Ucur:ü (temd) 

~ab 
......._ '1 kat, Benzin, Makine yagJarı v, s 

8cnz --
Odu~~ 87 oktanlık: 750 t. (şart. 1125 kr) 
li 300 t. 

Yıt k-
0ınurü: 132 t. 

~ 

~ 
1' '"h" \tlık ı~~eıne i: 250-400 ad. 

uı ek: 800 ad. • kazma: 500 :ıd. 

trlilk, Z . . 
" ---!!:•re, Et, Sebze v . s. 
r'rı -s l'lç: 120 t 

·~ır . 
etı: 14400 le. (temd) 

b) ~ --
~ _uzay e dele r 

'Py -
~'~i ~ nıuşaaabaın: 400 ad.-ınürekkeb şişesi: 325 ad 
I dcıtı~\ra, soba, boru alit ve edevat gibi mubtelır 

11cc t r ve tahta hurd11lar 
Z Ol lı:ıl • 
ı,..11tıpar aş. 456-500 çuval 
"'.urba.na cevheri: 150 t. 
Sıtru derıleri 

tn lltark ı 
a ı kamyonet 

aç. eks. 

kapalı z 
pa:r.. 

12500 -
5700 -

kapalı T.. m. O bO 
,, 

ı.ç. eks. 

paz. 
kapal ı ıı . 

aç. eka. 

beh. 9 -
1400 -

225000 -
4350 

kapalı z. beh. 30 -
aç. eks. 870 -

pu:. 

• 

paz. 

.. 

" 
a ç. art. 

.. 

26'10ll -
3600 

So 

937 50 
427 50 

)750 
4625 

105 

14 40 

125011 
327 

~00 -
65 25 

1<180 -
270 

lııt. Nafıa Müd. 17-2~38 

PTT Lvz. M. Ank. ve lst. 7-3-38 
M. M. V. SAK 15-2·38 

Jııdr. Gen. Komut Ank. SAK ıo-2-38 

"' istaobd Beledıycsi 

Eyup PTT Şcflıği 

M. M. V. SAK 
Tekirdağ' Ask. SAK 

" 

15-2-38 
16-2-38 

1-2-38 

16-2·38 
11-2-38 

4 2-38 

Jndr. G. Kom. Anlc. SAK 17-2·38 
Ankara Beled. 15-2-38 

Tophane Lv:ı:. SAK 
Bornon Aılt. SAK 

İnhısarlar U. Müd. 

n 

" 
Karacasu Ka:ıuı Malmüd. 
THK Tekirdat Şubesi 
lıt. 3 cü icra Meınur. 

3·2-38 
2-2-38 

16-2-38 
17·2 38 

18-2-38 
4-2-38 
9-2-38 
4-2-38 

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaa t: ediniz 

• E -

Saat 

15 -

15 30 

10 

10 -
b 

15 -

15 -
15 

Hl 
ıs 

14 -

14 30 

ıs 

15 
11 

15 -
ıo 30 

14 
10 

10 
10 

10 -

15 
9-

a) R 

İnşaat - Tamırat-Narıa ışieri ve \alzemesi- Harita 

Nafıa Vekaletinden: 

Vekalet Lokantasında tadilat 

1- Eksiltmeye konulan iş: Nafıa vekaleti lokantası· 
' nan mutfak kısmmdci yapılacak tadilat ve sıhhi tı!sisai: 

işidir. Keşif bedeli: 4311 lira 13 kuruştur. 
2- Eksiltme 16.2.938 çarşamba günü saat 1 J te Na

fta vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu oılasmda pa · 
zarlıkla yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
lınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 323 
33 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve yapı 
müdürlüğünden bu iş için &l.nmış hususi vesikayı 

bulunmaları lazımdır. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

lira 
jşleri 

haiz 

Ek11iltmeye konulan iş: Konya Kaşınhan yolu km. O f-070 
- O +-281 ve Konya - Karapınar yolu km. 0+268.50 - O f.648, 5 
de yapılacak olan muntaum kaldırım . 

2- Keşif bedeli: Ci806 lirn 4 kuruştur. 
3 - Eksiltme 21.2.938 pazartesi günü sa t 15 de vilayet laimi 

encümen odasında yapılacaktır. 
4 Buna ait evrak Konya ıı:ıfrn nıüdür!ügünde görülebilir. 
5- Eksiltmeye girebilmek için ısteklilerin 519 lira 41 kuruş 

muvakkat teminat akçasile bu işi yapabileceğine dair vesikayı 

ve ticaret odasından alınmış vesika) ı üçüncü maddede yazılı sa· 

atte Vilayet daimi encümeninde ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Aklmıar C.11. 1 '. Başkaıılı~ından ~ 

Bedel kc:;-ifi 13000 lıra olan Akhi,.ar parti ve halkcvi 
bina~ınm yapılma::::ı i~i knpalı zarf usıılile eksiltmeye konul
mıaştur. 

ihale 28.2.938 pazartc ... i günii <:aat 10 da parti bina;;;ında 
ıniile§ckkil komı::;yoııda yapılacaktır. 

Talibl<>riıı -tartnam'"'. mukavelenamP. :surdlerile pı ojeleri 
7,5 lira mukabilinde parti ha~kanlığından alabilecekleri ilfın 

olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevkicle gösterecek yerde 2738 lira doksan ku
ruş bedel keşifli iskele tamirinin açık eksiltme surdile yapılan 
münakaauında talip çıkmadığından eksiltmeye on g~n uzatılarak 
ihalesi 7.2.938 pazartesi günü saat 10 da kışlada lzmir levazım 
a111irliği sahnalma komisyonur.da yapılacaktır. 

Teminat muvakkat akçesi 205 lira 42 kuruştur. 
Şartnamesi bergün komisyonunda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü 

maddelerinde ve şartoameıııinde yazılı vesikaları ve teminat mu· 
vakkatalarile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

Sümerbank Umum Müdürl6ğünden: 

J Konya Ereglısinden takriben 16 kilometre mesafede bu-
lunan İvriz mevkiinde yaptırılacak r.u kuvAet santralı inşaatından 
olup muhammen keşif bedeli 295,836,89 lira olan kaptaj, kanal 
ve santral ile teferruatı v.hidi fiat esasile, ve keşif bedeli 
75.393,63 lira olan mezkur sıınlral yerinde bulunan binalarla E
reğlide bez fabrikası sahasında 6 usta evi inşaatı tamamen tC?p· 
tan gptürü olmak üzere ve kapalı :zarf usulile eksiltmeye konul

muştur. 

inşaatın heyeti umumiyesinin muhammen keşif bedeli 

369,763,52 liradır. 
2 Ekıiltme evrakı 25 &ita mukabilinde Sümerbank inşaat 

şubesinden alınabilir. 
J Ekıiltme 25.2.H38 cuma 2ünü saat 15,30 da Ankarada Sü-

mer bank umum müdürlüğünde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 18540 liradır. 



5 lsteldileria ihale ıününd~n en az: 3 gün evvel Sümerbaak 
inşaat şubesine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehli· 
yetlerini iabat için Nafıa vekaletince verilmit müteahhitlik YHİ· 

kasile icabeden ditu nsikaları ve milli bankalardan birinden 
ahnmış 150 bin liralık mali itibar mektubunu ibraz ederek eksilt
meye girebilmek üzere birer vesika alrnııları llzımdır. 

6- Teklif mektublarını haYi zarflar kapalı olarak ihale gGttü 
saat 14,JO a kadar makbuz makabilinde Ankarada Sümer bank 
U. mubaberat şubesi müdürlüğüne teslim edil•it olacaktır. 

7- Bu inşaatı, Banka dilediği müteahhide vermek hakkını 
muhafaza eder. 

* • • 
Toptaşi tütün bakımevinde yaptırılaçak tamirat ışı. 

Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

* • * 
Kabataşta şarap imalathaneıile yanındaki ambar arası-

nın kapatılması ve ambar zemanmın grobeton üzerine 
saplanması işi. Bak:fnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
Cibali tütün fabrikası tavhane salonunda yaptırılacak 

ahşap döşeme işi. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarma. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat \'C Malzem. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için 50 bin adet iki No h porselen 
fincan kapalı zarfla eksiltmeye konmuştnr. 

2- Muhammen bedel 12500 muvakkat teminat 937,50 
lira olup eksiltmesi 7 mart 938 pazartesi günü saat 15 
tc Ankarada P.T.T· Müdürlüğü binasındaki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3- İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu Ticaret odası vesikasından baıka müteahhid
lik vesikasmı ve teklif mektebunu muhtevi kapalı zarf· 
larını o gün saat 14 e kadar mezkur komisyona Yerecek· 
lerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada PTT Levazım. İstanbulda 
PTT Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. 

lstanlrnl afıa ı\tiidiirJti~ünılen: 

17.~.938 pr.r~embe giinii aat l!l le lsıanhıılda. Naf'ıcı 
Miirlürlüğündc 741,27 lira keşif bedelli J tarıhuJ Topkııpı 
Müze i kimya lıihoratuvarındaki el<'ktrik te~isatının iknınli 
işleri açık ek iltmeye konulmu~lur. 

~1ukavele, ek::;ihnıe, Bayındırlıl. l~leri Geııd, lıu usi ve 
fenni tiartnameleri. proje, ke ·if lııılfı::;a ilr huna miitcferri <li· 
ğn evrak daire::;inde gfüülecektir. 

luvakkat teminat 56 liradır. 
1 teklılerin en az 500 liralık hu '~" heıızer i:. yaplı~ına 

dair Nafıa ~lüclürJiiğünden Pk~iltme tarihinden hir hafta ev
vel alını~ olduğu müteahhitlik 'e ticaret oda ı \ e::sikalarilf' 
gdmel~ri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

30 adet ordu tipi sahra telefonu ile 5 adet ordu tipi 
sahra santralı pazarlıkla ekl)iltmeye konmu~ ı lup lıer iki 
malzeme birden ihale edilebilir. 

H~r iki inin talımin lırdeli S7l O lira olup ilk leminat 
para ı 427 lira 50 kuru tur. 

ihalesi 15.2. 938 sah günü saat 15 tc<lir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2; 3ür.ıcii 

maddelerinde i tcnilen belgelerile birlikte ihale giin ve ~aa

tında l~IV satınal ıııa koınis)oııuııda lıaıır lııılunınaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \'~ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Salanalma 
Komisyonundan: 

1 metresine 60 kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve ör
neğine uygun l 5Ô bin metre yazlık kumaş kapalı zarfla 
pazarlığa tahvilen 16.2.938 çarşamba günü saat IO da 
sahn alınacaktır. 

Buna ait ~artnamc 450 kuruş karşılığında komisyon
dan alınabilir. 

Pazarlığa karışmak isteyenlerin 5750 liralık ilk temi
nat ve şartnamede yazıla vesika ile birlikte belli gün ve 
saatte komisyona başvurmaları. 

• •. 1- Vasıf ve örneğine uygun bir tanesine dokuz: lira 
kıym.:t biçilen 6500 den 7500 taneye kadar battaniye kapalı zarf· 
tan pazarlığa tahvilen 15.2.938 salı iÜnü saat on beşte 1atın 
alınacaktır· 

2- Şartnamesi 338 kuruş karşılığında komisyondan alınabi
lecek bu puarhğa girmek istiyenlerin 4625 liralak teminat ve 
şartnamede yazılı vesikalariyle birlikte belli gün saat on beşte 
komiıyona başvurmaları. 

• • 
* 

200 çift lastik çizme alınacaktır. Bak: iıt BelediyHi ilinla· 
rına. 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 

Eyüp P.T.T. Şefliğinden: 

Kenıerlııırgaı ile Eyiip postane~i ara~ ındaki pO:ila siirü
ciilüğii on gün daha temdidine lüzum görülmü;;tür. Nakliyat 
heygir veya oto ile yapılacak her iki şeklin hergiin mütek.a
bilen yapılmak suretile bir seferdir. Muhamme11 htdel ayda 
16 liradır. Haftada üç gün yapıldığı taktirde 12 liradır. Her 
O'Ün nakliyat için muvakkat teminat 14 lira 40 kuru'.;i, hafta e . 
nakliyatı için de 10 lira 80 kuau~tur. 

Her iki ıı ~klin nakliyat sıkleti azami 50 kilodur. 

fhgalı 1 ~ubat 938 tarihine mm:adif salı giinii Laat 
14,30 da Eyüp P .T.T. binasında müteşnkkıl Konıi::;yom·a 
icra r,<lilecektir. Talihler mezkfır Komisyona münll'aal ~t

ınelidirler. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Milli Müdafaa Vekilcli Satınalma Komisyonundan : 

750 toa 87 oktanlık benzin pazarlıkla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 225000 lira olup ilk te · 
minata 12500 liradır. İhalesi 16 şubat 938 çarşamba gü
nu saat 15 tedir. Şartname 1125 kuruş mukabilinde M.M. 
V. ıatınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekle· 
rin 2494 savılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde iıtenilen 
belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde Ankarada M. 
V. satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Tekirdai Aakeri Satınalma Komiıyonundan : 

Malkara kıtalarının ihtiyacı bulunan 132 ton. linyit kömürü 
açık eksiltme usulile münakHaya konulmuştur .. ihale gü~ü ol~n 
4.2.938 cuma ıünü Hat l l de yapılacaktır. Temınat akçesıle bır
likte gelmeleri ilin olunur. 

: * Ekıiltmede olan it: JOO ton Malkaranın odunudır. 
İhalesi kapalı zarfladır. 
Muhammen bedeli ~350 liradır. 
MuTakkat teminatı 327 liradır. 
İhale 1 J-2·938 cuma l'ünü 1aat onbeşte Tekirdııg Satınal•a 

Komisyonanda yapılacaktır. 

Müteferrik 

Ankara Bcl~divesinrlrn : 
~ 

Su idaı-e::.i için alınacak 800 adet ç•·lik kiirek ile 500 
adet iiçer kiloluk kazma un heş ~ün müdrletle a11ık eksilt· 
meye konulmu:.tur. 

~fobammen herleli 870 liradır. 

Muvakkat teminat 65.25 liradır. 

Şartname ve niırnunelen g<irmck isLiyenl~riıı hı>q.:,lın )H· 

zı i~lcri kalemi n<ı v<ı i-tckl il<ıri n de 15.2.938 :;alı gii rı ii ::;aat 
on buC'ukta belediv<ı encümenine müracaatları . 

~ ~ 

Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara S1ttınalma Komi11yonundan: 

1-· Bir takımına otuı lira fiat biçilen 250 den 400 takıma 
kadar tevhit semeri 17-2-938 perşembe günü uat on beşte kapıalı 
z:arf uıuliyle satın alınacaktır. 

2 Buna ait tartnameler komisyondan pareaız: alınabilir. Ek-
siltmesine gireceklerine 900 liralık ilk teminat ve şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün aut 14 den 
evvel komiıyona vermiş olmaları. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Lev., zım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

İdareleri l~tanbul Levazım Amirliğiııe bağlı miıes"ı>sat 
için alınacak 120 ton pHrnç :t2.9;{8 per~<ımhe giinii saat 
l4 de Tophanede satmalma komisyonunda pazarlık!a eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 26100 lira ilk teminatı 
1980 liradır. ~artname ve nüınunesi komisyonda g;öriilelıilir. 

1-teklilerin kanuni hdgcJerile h~raher belli :iaattc komi:;yona 
gelmeleri. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 Bornovadaki kıtanın ihtiyacı olup 18.1.938 talı ıünü açık 
ekıiltmeai yapılan l 4400 kilo aığır eline talip çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlık auretile ahnacakbr. 

2 - Paz.arlıtı 2.2.38 çarşamba gün6 aut 10 da yapılacaktır. 
3- Umum tahnıin tutarı 3600 lira olup muvakkat teminatı 

270 lira dır. 
4 - Şartnamesi komisyonda rörülebilir. 
5- İsteklilerin muayyen vaktinde Boroovadaki ukeri ı.atı· 

nalma komisyonuna gelmeleri. 

b) tVIÜZAYE DELER 
İııbi~ar U. Müd;,lü(üııd•ıı: 1 

1 - Cibali fabrikasındı\ bir sene zarfında teraküm e
den ve 450 500 çuval kadar tahmin edilen ince toz ta
laılar pazarlıkla aahlacakbr. 

2- Pazarlık 18.2.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

b k~ 10 da Kabataş Levazım ve Mu ayaat şubesi satış 
misyon•nda yapılacaktır. 

C d da· 3- Satılacak mallar her gün ibali fabrikasın a ,, 
rülebilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün Ye 

atte yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda 
geçen komisyon ·t müracaatleri ilan olunur. 

• ~ . 400 aded Kopya muşambası 
104 şişe " mürekkebi yarım kiloluk 
219 " ,, ,, 1 4 

Kabataşta kırtasiye ambarında mevcvd olan ;ukarıd• 
cinı ve miktarı yazılı 3 kalem kopya muşamba ve mürekJ<ebı 
pazarlıkla satılacaktır. O 

2- Pazarlık 16.2.38 tarihine rastlıyan çarşamba günü ııaat 1 
da Kabatatta levaııld ve 111ubayaat 4ubui utış komiııyonuııd• 
yapılacaktır. 

3 Satılacak mallar bergün Kabataş kırtasiye deposunda ıö· 
rülebilir. 

4 lateklil•rin pazarlık için layin edilen gün ve saatte yır 
karıda adı ieçeo komiayona müracaatleri ilan olunur. 

* • • Cibali fabrikuında mevcud ukı kova, soba boru alat ,.e 
edevat gibi muhtelif demir ve tahta hurdaları pazarlıkla ııatıla• 
caktır 

Pazarlık 17.2.938 tarihine rastlıyao perşembe günü saat W d• 
Kabataşda Levazım va Mubayaat şubesi satıf komisyonunda ye• 
pilacakiır. 

Satılacak mallar hergün Cibali fabrikaıınaa görülebilir. 
5 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen iÜn ve saatte yüzde l 

teminat paralarile birlikte yukarıda adı ıeçen Komiıyona mürıı· 

eaatlan ilin olunur. 

İstanbul Üçincü İcra Memurlutundan : 

Bir borçtan dolayl mahcuz ve paraya çevrilınetine karar vt' 

rilmiş olan bir aded Sitruen markalı dört silindirli kamyoııet 
4·2·938 tarihine muııadif cuma günü saat 9 da Taksimde Merk•ı 
l'arajı önünde açık arttırma ile satılacağından talip olanların ycf' 
mi mez:kiirda mahallinde hazır bulunAcak memura müracaat ef 
lemeleri ilan oluDur. 

Karacasu Kazası Malmüdürlügü!lden: 

Kazamızın Dandalaz mevkiindeki bulunan fob kıymeti 16 lir~ 
56 kurut üzerinde müzayedeye çıkarılan 150 ton zimpara ceyhet' 
25·12-937 tarihinden itiberen bir ay müddetle müzayedeye çık•" 
rılmış ve Anadolu gazetesinin 30-12-937 ve 7395 no.lu nüıhasııı· 
da ilin edilmiş ise de beher tonuna 2l0 kuruşa talip çıkmış ~.e 
başkaca talip çıkmamış olduğundan komiayonca haddi liyik go• 
rülmiyen işbu satış 25-1-9~ tarihinden itibaren on gün daha uı•· 
tılarak 4-2-938 cuma günü ihale katiyesi yapılacağı ilan olunur• 

Tekirdağ Havn Kurumu Şubesinden: 
Bu aene Kurban Bayramında Şubemiz bölıesinde toplRnacalı 

:rnrban derileri 20 · 1-938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. İhale 9·2-938 çarşamba günü sa_at 
15 te Tekirdağ H.K. Şubesinde idare Heyetince yapılacaktır. 16' 
teklilerin şartnameyi görmek üzere hcrgün aaat 17 ye kadar şu· 
beye müracaatlnrı ilin olunur. 

T emi.zlik amelesine lüzumu olan 20!) çift lastik çizoıe 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1400 lir3 

bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlii"' 
ğünde görülebilir. istekliler 249e numarala kanunda yaıl' 
la vesika ve 105 liralık ilk teminat makbuz veya mektı.J: 
bile beraber 16-2·938 çarşamba günü saat 14 de Daim' 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (585) 

• . "' 
Senelik muhammen kirası 400 lira olan Y enihald9 

Mahallebici dükkanı iki sene 'müddetle kiraya verilme~ 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazıı1' 
Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 60 liralık ili< 
teminat mektup veya makbuzu ile 16-2-938 çarşamba 
günü saat t 4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

.. (B) (586) ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye 

konulan etya 
nın cinsi 

Miktarı Tahmin Pey Ekailtme Güo ~e 
fiatı .akçesi tarihi saati 

Gömlek 544 A. 185,00 K . 
Fanili 816 A: 40,00 K . 
Mendil 1632 A . 19,00 K. 
Don 816 A. 65,00 K. : 260 L. 14.2.938 
Havlu 544 A. 32,50 K. Pazarteıi 14 
Çorap 1088 Çift 30,00 K. 
Pijama 272 Takım 290,00 K. : d' 
Mektebin 937 mali senesi talebe çamaşlr ihtiyacı olan yukarı 

cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı çamaşırl~' 
açık eksiltmeye konulmu,tur. Eksiltmesi hizasında gösterilen ıu." 
tarih ve uatte yapılacaktır. Şar~oameıini görmek isteyenler•~ 
berrin ve ekıiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümiif'~

yundaki mekteb binası dahilinde toplanan Komisyona mürac11 ' 

ları illn olunur. (473) 2 4 
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Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 

İlk 
I' Tüccar kimdir ? 

Gıd, . 
1 tegı Yer Etyanın cinai 

Sandık 

Mıkdarı 

adet 

Takriben 
ağırlığı 

Kilognm 

B. Kilo 
Tahmin 
K. S. 

teminat 
Lir~ K. 

Eksiltmenin yapı
lacağı gün ve saat 

•l•nb 1 IJ,. 1 u •c Fizik, Kimya ve Bi- 383 220.50 2.i ) 
~t trine Dit yoloji aletleri ) 7.2.938 pa:ur-

11 tr il ve F' ' k K ' B' ı ~"" 0 20n() 6 7ı: ) '-,c. 2.5 t · 16 Çtler ızı , ımya ve ı- '1'fl' o ' ' ,, .. .;n, eaı aaat da 
ist e yoloji aletleri 

•nbut n· •. i 1 d .. k 11 .. d · ı k llıın b . • ıger l ve içe er eki Lise, O;retmen okulu ve orta o u ara ıton erı ece olan yukarıda cina, mikdarı, ağırlığı, tah-
f:ke~elı v~ ilk teminatı yazılı aletlerin yanında göaterilen gün ve saatte kapalı zarf uıulile eksiltmesi yapılac a ktır. 

Pılac ~ıltrne l:stanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liıeler Muhuebecil!ğiade toplitnan Liseler Alım, Satım Komisyonunda ya· 
ille t 11 ~r. isteklilerin Ticaret Odası veıikası, bu gibi nıı kıl işleri yaptıklarına dair Resmi dairelerden alını~ oldukları belgeleri, 
'"ve~~ınat rnakbu:ı:iyle birlikie teklifleri havi zarfla birlikte ayrıca bir zarf içinde kapalı olarak belli günde belli saatten bir saat 

Ş •ne kadar Ko•isyon Başkanlığına vermeleri. 
•rtrıarneyi görmek için Liseler Alım , Satım Komisyonu Sekrererliğine müracut edilmeıi ıereklidir. (.18~) 3- 4 

~sarlar U. Müdürlüğünde~! 
ket\:- Şartname•i mucibince çift renkte kabartma eti 
llsuı · asan bir adet otomatik tabı makineii açık eksiltme 

il 1Ylc satın ahnacakbr. 
llatı-; Muhammen bedeli 3225 lira ve muvakkat tcmı

IJJ 41.88 liradır. 
gijtı .. - Eksiltme 9.II.938 tarihine rastlayan Çarşamba 
•iııd: s_aat 15 te !< abataşda Levazım ve Mübayaat Şube

tV kı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ş11b - Şartnameler paraıız olarak ltergün söxü geçen 

Veden alınabilir. 
Uf - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsaz . tek
llek~e~t~p ve kataloğlarını, makinenin yaptağı etiket ör
bart Ctını tetkik edilmek üzere münakasa gününden bir 
tika~ e\rveline kadar İnhisarlar U. Müdürlüğü Tütün Fab
taı ar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu-
V~nın~ vesika almaları lazımdır. 

\'c _ isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
lqyruı.dc 7,5 güvenme para lariyle birlikte eksiltnae ıçıo 
il~ 11 edılen gün ve saatte yukanda adı geçen Komic;yo-

Relıneleri ilan olunur. (8614) 1315 4 - 4 

• • • 
ll\.flll l Şartnamesi mucibince sepetli ve iiç kişilik az mÜıo; · 

~ 1 adet motosikle t pazarlıkla satın alınacaktır. 
37 

5 
Muhammen bed eli 500 lira ve muvakkat taminah ,, o ı· 

.) ıradır . ,,_ p 
•'at azarlık 1.11.938 tarihine rastlıyan ıalı günü 

Mubayaat Şubesindeki #\lıııı 1~ de Kabataşda Levazım ve 
4 ..._ Otniıyonunda yapılacaktır. 

Şllbed Şartnameier parasız olarak hergün sözü geçen 
s e~ alınabilir. 

•aittt isteklilerin Pazarlık ıçın tayin edilen giin ve 
-dı e Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

i'eçeo Komisyona gemelcri ilan olunur. "B,, (.~03) 4 - 4 

• • • 
d' 1 - ş • 
ı~l:!l artnamesi mucibince 95000 kilo motörin ,,ağır 

y~ · 
~ gı ,, pazarlıkla satın alınacaktır. 

8acı.t 
1 

Pazarlık 7.11.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
deki ~,3Q da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-

3 lırn Komisyonunda yapılacaktır. 
Şllbed- ş.ırtnamcler parasız olarak hergün sözü geçen 

4 en. alınabilir. 
~illt; !.steklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve 
fldı Re Yuzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda 

Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (•06) 3 4 

• * • 1 
lıkıa Şartnamesi mucibince 40.000 kilo benzin pazar· 

8atı 1 ı_ " a ınacaktır. 
~ilt 

14 
Pazarlık 7.ll.938 tarihine raslhyan Pazartesi günü 

deki Al de Kabataşta Levazım ve Mub:lyaat Şubesin-
3....., ~/nı Komisyonunda yapılacaktır. 

tubed artnameler par asız olarak hergün sözü geçen 
-~l\ . alınabilir. 

'""t lsteklı· ı · l k · · · d ' l .. " te .. erın pazar ı ıçın tayın e ı en gun ve 
"dı Yuı.de 7 5 ·· l 'l b' l'k k d Reç '" guvenme para arı e ır ı ·te yu arı a 

en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (393) 3- 4 

• ,_ (( • * 
:t-''•tıın :bataşta Şarap imalathanesile yanındaki ambar 
."S>lan..... apatılması ve ambar zemininin grobeton üzerine 
·~ı·ı ...... ası · · 1 c ek .

1 
ışı şartname ve projesi mucibince pazarlık u· 

il sı hne k lll' ........ l( . Ye onmuştur. 
111iltı 24;şı~ bedeli 3294 lira 5! kuruş ve muvakkat te-
llt_ lıradır. 

'""t Ekı'lt •i 13,5 t 1 me 15.11.938 tarihine rastlıyan salı günü 
ildeki Ale Kabataşta Levazım •e Mubayaat Şube

lııh·l\1 _Şa~nı Komisyonunda yapılacaktır. 
~ltlar {anıe ve projeler 16 kuruş bedel mukabilinde 

•aa İs:şa~t ~ubeıinden alınabilir. 
ildı ltc Yijı.d eklılerın pazarlık için tayin edilen gün ve 

g~Çen ((e 7 •. 5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
ornısyona gelmeleri ilan olunur. (579) 1- 4 

• • • 
1- Cibali Tütün Fabrikası tavhane s alonunda şartname 

ve keşfi mucibince yaptırılacak ahşap döşeme işi pazar· 
1 

lık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat te

minatı 132 liradır. 
3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine raslıyan çar~amba gü

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Şartnameler 4 kuruş mukabilinde İnhisarlar İn · 

şaat şubesinden almabilir. 
5- İst~klilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (580) 1- 4 

• • • 
1 - Toptaşı Tütün Bakımevinde 

ce yaptırılacak tamirat işi pazarlık 

konmuştur. 

keşifnamesi mucibin· 
usuliyle eksiltmeye 

H- Keşif bedeli . '"2335" lira "'27 ., kuruş ve muvak
kat teminatı "'175.15 liradır. 

lll- Eksiltme 16·11-938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat ., 16" da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 

besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Keşifnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

.Şubeden alınabilir. 
V İsteklilt: rin pa ıarlık için tayin edilen gün ve sa-

atle yüzde 7,5 güvenme paralariylc birlikte yukarıda sdı 
geç.en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (B) (581) 1 - 4 

PiYASA HABERLERİ 

fürkiye· Letonya ticaret ve kliring 
anlaşmaları 

Yeni Türkiye· Letonya ticaret ve klirina- anla4maları 12.1 .38 
tarihinde Riğa' da imzalanmıştır. ihtiva ettikieri başlıca hükümler 
şunlardır. : 

1- Anlaşmaya baıilı listelerde yaz.ılı maddeler kendilerine tah· 
ais edilen kontenjanlar dRhilinde ithal edilebilecektir. 

2· Eşya mübadelesinden müte•·ellid alacaklar kliring yolile ö
denecektir. 

3· ihraç öldilen her mala anlaşmadaki nümuney• uygun b ir 
menşe şehadt-tnamesi terfik edilecektir. Bu şehadetnamelerio B. 
nüshalarının ith~latçı memleket gümrüklerince ,damgalanıp tedi · 
yatın yapılacağı Merkez bank:ısıaa v.: Letonya bankasına gönde
rilmHi şarttır. 

4- Müteferrik ınaaraflar ile komisyonlar da kliring yolile öde
necektir. 

5- Sergilerde teşhir edildikten sonra sahlan malların bedeli 
klirinf yolile fakat sıra beklemeden öden~cektir. 

6 - Tütünden naşkll Türk mallar: Hususi Taku mevzuu ola· 
bilir. 

7- Bu anlaşınaların meri 'yetınden evvel yapılmış ticari müba
delelerden mütevellid a lacaklar da kliring yolile ödenecektir. 

8- Her iki anlaşma imza tarihinden on beş gün 11onra ve bir 
sene müdde tle mer 'iyetc girecektir. Üç ay evvel feshi ihbar e · 
dilınectikçe ıenelik devreler için kendiliğinden te ındid edilıniş o

lacakbr. 

Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Cümhuriyetleri İttihadı 
.ırasında akid ve imza edilmiş olan 16 mart 1931 tarihli 
Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesi müddetinin uıatılma-

sanın tasdikine dair kanun 
Kanun No. 3301 kabul tarihi 3.1.38 

Neşir tari h i 11. t.38 
. Madde 1- Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Cümhuriyelleri 
ittihadı araaında akid ve imza edilen 16 mart 931 tarihli ticaret 
ve seyrisefain mukavele1inin 1 kanunusani 937 tarihinden 1 ey
lül 937 tarihine kadar birbirini müteakib birer ay ve 1 eylul 937 
tarihinden 15 teşrinievel 937 tarihine kadar daha bir buçuk ay 
mer' iyet müddetlerınin uzatılması kabul ve tasdik oıunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
Madde 3- Bu kitnun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heye

ti memurdur. 

!mtiy~ ..miti •• ,. .. itl-i 
DirdrtGrü: l amail Girit 

j 

1 
Baaı~dıjı 7er: ARTUN BasımHı 

Gıılat" Billür snlmk No. 10 

" Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlcndiril
mck için eline ve zekaıına emniyet edilen •e bu cm· 
niyete liyakat göstermesi gereken adamdır .. , 

K. ATATÜRK ... ____ .... ._.. ______________________ __ 

Türkiye- Japonya ticaret anlaşması ile buna müteferri 
anlaşmanın tatbikatına dair uzlaşmanın tasdıkını 

mütedair kararname 
Kararname No. 21733 

Japonya ile 'l:7 teşrinievvel 937 tarihinde akid v e im:r.a edilerek 
Hariciye Vekilliğinin 26.11.937 tarih ve 25096 uyılı tezkereaile 
gönderilen ilişik Türk-Japon Ticaret anlaşmuı ye buııa müteferri 
mektuplar ile anlaşmanın tatbikıni\ mütedair uzlaşma İcra ve
killeri Heyetince 1.12.937 tarihinde tetkik edilerek muvakkaten 
mer' iyete girmek üz.ere ta1diki onanmıştır. 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ] 

28 - 1 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buj'd.ay yumuşak (Ble tendre) 
Buğday Hrt {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Arpa yemlik 
Çudar (Seia-le) 

Aşai(ı (Moins) Yukarı (Pluı) 

5 25 

... 7 -
4 17 50 
5 - -

6- -

Peynir kaıer (Fromage kacbere) 
Nohut iri(Pois chicbe) 

55 - -
6 30 -

Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Kuş yem ı (Millet) 

47 20 -

8 21 
Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huile d 'ol.) 
Mıaır sarı (M a'i11 jaune) 

8 20 
45 -
4 -

Kaplıca 
Güz Yünü 

,. ' I rakya ,, Thrac~ 
Ceviz içi 
Suaam (Sesame 

Mercimek (Lentille) 
Tiftik mal 

,, oglak 
Fasulye ufak (Haricot seci 
Badem iç 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noi~e.tte" } 

Pamuk yaa-ı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, ıe"ame ı 

Darı urı (millet j•une) 
İç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 

GELEN (Arrivagcs 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çudar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Maiı) 

Kepek (Son} 
K~ten tohumu (Gr. Lin ) 
Fasulye (Haricot ı;ec) 

Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
SuHm (scsame) 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichei 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.J 
Razmol 
İç badem (amande) 

105 -
60 -

3B 
67 

- 50 

12 -

6 50 

GİDEN (Exportation) 
Razrnol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chicbe) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farint-) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 

1 K fındık (Noisette) 
ı İç ceviz 

1 

DİŞ FİA TLAR 
(Marcheı Etranrera) 

1 

Buğday (Ble) Liverpul 5 23 
• ,. Şikaıo 4 35 

1 
,, ,, Vinipek 5 84 

1 Arpa (Orge) Anveu 4 55 

i
l Mısır (Mais) Londra 3 90 

Keten t.(Gr.Lin .) ,, 7 82 
Fındık (noiı .) G.Hamburr44 -

• ,. - - K 

,--------------------------... Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınıı icabı hemen abone kay
dedilioiz ve dostl arımza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

~----~----------------1----ıl 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav Publics-Matericl de Construclion-Cartographh~ 

Rcparation et i stallation aanitairc a la buanderie 
du restaurant du Mınisterc des Travaux Publıes 
(enh. eh. P 22). 

Construction Maieon du Pcuple a Akhisar (cah. 
eh. L. 7,5). 

Construction six habitntionıı pour contre-maitrc de 
1 fabrique de toile Ereghli, conalruction canal 
et inslallation centrale İı. force d'eau a la pl&ce 
lvrix iı 16 km. de la ville Koniı-Ercghlı (cah. 
eh. L. 25). 

Construction <ie chaussec 11 route Konia-Karapınar 
Reparation d'un dcbarcadaire(aj.) 

Gre a grc 

Pli cach 

" 

Publiqu" 

4311 13 

45000 -

369763 52 

6806 44 
2738 90 

Electrid~Gaz-Ch:ıuffage Centra~stallation et Materiel) 

lsolateuıı en porcelaine No. 2 : 50000 p. Pli cach 12500 
Achevement installation electriquc au lnboratoire Publique '741 27 

de chi-mie du musee Topkapou. 
Telephone de car.ıpagne: 30 p. ld. ccntrale : 5 Gre a gre 5700 -

pieces 

Habillemenl - Cbaussures Tissus- Culrs. 

Etoffe pour uniformc~ d'ct~ : 150000 m. (cah eh. 
P. 450). 

Bottinl's en caoutchouc : 200 pairu. 

Couvertures de laine: 6500-7.100 p. (cah cb. P 338) 

Transport- Cbargement Dechargement 

Transport postaux. 

Combustible - Carburant-Muilcs 

Boiıı : 300 t. 
Charbon lignite : 132 t 
~ enz.ine : 750 t. (cah. eh. L. 11,25). 

Divers 

Selles : 250-400 p. 
Pelles en acier : 800 p.- Pioches 500 p. 

Provısions 

Riz. : 120 t. 
Viandc de boeuf 14400 k. (aj.}. 

B) Adjuditations a la surencher~ 
Copcnux e:ı poudre : 450·500 sacs 
Seaux, tuyaux, poelea, fer, planehes ete. 
Bouteilles d'enere : 325 p. -· Toile ciree pour co· 

pie : 400 p. 
Pcaux 

Pli cach le m O 60 

Publique 1400 -

Pli cach la p. 9 

Pli cach 4350 
Publique 
Gre a gre 225000 

Pli cadı 
Publiquc 

Grc a grc 

" 

lap. 30 -
870 -

26400 -
3600 

Grl' a gre 

n 

Publiquc 

Le prix des cabots 
Commuııique du Ministere de l' Economie 

(Suite du Numero 599) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

pıaatreı 

820 
760 
905 
655 
730 
690 
66S 
175 
670 

piar;lre• 
44 
39 
44 
31 
35 
33 
32 
J6 
31 

323 33 

185 40 

519 41 
205 42 

937 50 
56 -

427 50 

5750 

105 

4625 

14 40 

327 -

12500 -

900 -
65 25 

J980 
270 

10 
il 
12 
13 
14 
15 

Miniılcre Trav. Publıes 

Prcıııid. Mcıison du Peuple Alı:hissu 

Dir. Gen. Sumer Bank Ankara 

Vilayet Konia 
Com Ach. lntendancc lxmır 

Dir. Econom. PTT. Ankara et lııt 
Dir. Trav. Pub. lstnnbul 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Coıa. Aoh. Commsnd. G.Gend. Anlt. 

1 Com. Perm. Municİpalitc Iııtanbul 
l Dir. Econoa. " " 
Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 

Chef P.T.T. Eyoup 

Com. Aeh. Militaıre Tckirdagh 
,, 

Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Conimand. G. Gend. Ank. 
M.:ınicipalite Ankara 

Coa. Ach. lntend. lst. Tnphane 
Coıa. Ach. Milıt. Bornova 

Com. Aeh. E.conoaı. Monop. K.tachc 

" 
n 

16·2-38 

28-2·38 

25-2-38 

21-:l-38 
7-2-38 

7-3-38 
17-2-38 

15-2-38 

lo-2-38 

16-2-38 

1:>-2-38 

1-2-38 

11-1-38 
ll..2-38 

16·2-3R 

17-2-38 
15-2-38 

3-2·38 
:l-2-38 

18-2-38 
17-1-38 
16-2-38 

LİiUC Aviation Turque Suc. Tckirdagh 9-2-38 

645 
660 
670 
ns 
710 
690 

31 
31 
3..l 
36 
34 
3.l 

15 

10-

15 30 

15 
10 

15 
15 

15 

ıo --

14 

15 

14 30 

15 -
11 
16 -

15 -
10 30 

1'l 
10 -

10 -
10 
10 

15 

Voici les dispoaitions auxquclles doivent se conformer leıı com
merçants et fabricants pour lca ventu en gros : 

1.- Est consider,; vente en gros pour lcs fabrıques, unc ballc et 
pour les commerçantıı une piece au minimum. 

2.- Pour le9 ventes en gros lcs eommcrçants ne peuvent ajoutcr 
aux prix communiqaes que 3 pour cent commc part de benefice et 
de frais. Ouel que soit le nombre des intcrmcdiaırcıı, la dıfferenee 
du prix de gros de la marchandiae qai passc jusqu'aux mainıı du dc
taillnnt ne doit pu depasaer 3 pour en tout. 

,._ ... ™ ... _ .... 

Avis 
De l' Administration Generale deS 

Chemins de Fer et des Ports de J'f:l' 
85000 pieceı d'arreta de cheminement d'une valeur eıti 

de Ltqıı. 66300 .ııeront aehetes par voie d'adjudication so 
cachetc le Jeudi 10-3-1938 a 15,30 h. au loca! de l' Adıll 
tion Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a ~ 
aidence de la Commission le jour d• l'adjudication jusqıı' 
h. leura offres, une garantie provisoire de Ltqs. 4565, le' 
tificats cxiges par la loi et un certificat de competence 
par le Miniıtere des Travaux Publics. 

Les cahiers des charges sont en vente de 
Caiese.s d' Ankara et de Haidarpacha. 

Salı 1.2.938 

B. tipi ulon vagonu <DD yol.) .Y 553 
Aleminyum (Asi: Fbr. Tic. Kalemi) \~ 577 
Tabak, k şık, bıçnk ve su bardağı ( MMV) \; 583 
Kablo arka tezkeresi (MMVı .\" 583 
* Deri, hars k ve boynuz (THK Bursa Şubesi) · 586 
Kaolin kumu (Ask. Fbr. U. Müd.) X 586 
Traveulik çam k~reste tomruğu (Erzurum 10 cu İşit. rrf 
Maıot (Aık. Fbr.) .\; 586 
Motosiklet Cİnhia. U. Müd.) .\' 587 
Kablo ve sokak lambası (Karaman Beled.) .\ 590 \ 
Kenevir, ambalaj sicimi, kalafat ipi, hnlat v.s. (DD yol. l 

1
. 

. · ı 
lmir morör tekneııinin tamiri ve makinesinin dizel tah11 

(İst. Liman Sahil Sıh. Mrk.) .\' 590 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıttır. 

Hnmiş : "No.,, işarctı ilanı havi gazetemizin ayı<ııaı ıt 

Mardi l ·2·938 

Waron·salon typc B (Ch. de Fer Etat) N. 553 
Aluminium \Fabr Milit. Section Com.) N. 577 
Fourchettcs. coutuux, cuillerıı et assiettes (Mm. Def. Nıt.l 
Support postcricur de cable (Mın. DM. N:ıt.) N. 58.3 
" Pcaux, boyaux et corncs (Ligue Aviatıon Turque Suc· 

N. 586 
Sablc cnoline (Fabriqueıı Militaireıı) N. 586 
Tronc pour travcrses de sapin (lOl'me Exploıt. Chcmins dt 

Erxcroum) N. 586 
Mazout (Fabr. Milit.) N 586 
Motocyclettc (Dir. Gen. Mo opoles) N. 587 
Cable ııouterrain (Mµn. Karaman) N. 590 Q 
Ficelle pour emb 1 age, corde ete. lCh. de Fer Elat) N. !) 

Rcp. coquc du moteur lzmir et transformation machınc ell 

Diescl (Office Sanitairc Port lııt.) N. 596 

• Lcs ııtcriıqucs iııdiquent une vente 

N. B.- Lea Noıı ındiquea en rerard 
journal danıı ıequcl l'aviıı a paru. 

eP 
p r voıc de su•e" ,, 
dc11 articlcs ııoot 

......,-=~ 

~ .. . ~ . ~ . . . . ~ •••.o•.••+• • o.•~.••., •+• .a. +6••~ .... 
·:· '' ·~· ... ,,, 
••• ., .. • Tercüme 

o ,, 
Bürosu 

~ e 
... Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ~ f 
~ hassa münakasa ve müzayedelere müteallik f 1 

•!• melerin tercü esi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat fi:• 
~: 

+:• ... Fiyat:ıar 
·( 

üt:edild' gayet: 

"MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine 
Hususi tenzılat yapılır 

~ ~ 
t.~• Adres: alata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Harıı 

·:· Telefon: 49442 .. ., 
,.. ... ~~ •!• +" • ., ... :.. 


