
ikinci Sene No. 572 

r ABONE ŞARTI.ARI:........, r Türkiye icin Kuru~ l 
3 A YLIGl 450 

1 6 " 850 
12 .. 15fl0 

F.cnebı memleketler içın 1 
12 nyhQ-ı 2700 

Sayısı S kuruş l ~esmim~kbuz mukabili olm~· J 
~an tedıyat nıakbül detildi"......ıl 

PAZARTESi 

Hergiin cıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

GAZETES[ 
-·..;;;&.. .._ 

. J İkincikanun 1 ( 38 -
r IDAREHA .\j -ı 

YoRurtcu han, 1 ı 1 a 
No J , ,. t 

f , ı ..ı 1 at ı, P (.>: c n 't> ~ ı r 

iLAN ŞA ~ rl.ARI 
ldarehanemızde rör :.ı• ır 

L Telefon: 494-12 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır - z n w s o 2 F 7% F 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 
Cinsi 

Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 

~~t, Tam~at, Nafia _işleri, Malzeme, Harita 

Afyon -iz.mir hattı üzerinde Turgutlu istuyonunda 
yap. ıstaayon binuile alimantuyon binası inşaatı 
(şart. 2 L) (temd) 

r. Afyon liıesinc pavyon inşuı (şart. 2,24L) 
Harb Akademisi binalarından birinin çatı kısmı 

tarniri 

1'opkapı sarayı müıesi dahilinde tarassut kulesi ve 
dığer bazı kısımların tamiri 

Sinop Ayancık yolu iizerinde '"Karasu., betonarme 
.. köprüıii inşaatı (;art. 240 kr) 
Uç adet heli çukuru inıuı (lemd.) 

kapalı z. 40000 -

" 44799 66 

aç. eks. 2517 82 

kapalı z. 4800ıJ 

pu. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari al.at, Hastane Lev. 

lıaç: 41 k11lem aç. elcs. 

Elektrik-Havagazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

Radyo \•e hoparlör ile Hsli sinema makinesi 938 
modclı 

ı• Başvekalet binasında :ıaansör işi (şart. 22 kr) pu. 4455 -

_Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Er kek talebHi için elbise: 180-185 takım 
kapalı z..beh.31 

Mobilya, Ye büro eşyaaı, Muıamba-Hala v.a. t. 

Kilim: 10000 - 12000 ad. (fart. 219 kr) kapalı z. beh. 3 50 
Kiliaa: 20000 ad. {şart. 349 kr) (temd) ,, ,, 3 49 

ı• ,.,, 

Mahrukat, Benzin, ~akine yagları v, s. 

Yerli sömikok: 160 t. 
Benzin: 17000 lıtre 
Benzol: 11 t. 
Odun: 300 t. 
Linyit kömürü: 132 t. 
Odun: S66 t. 

Müteferrik 

Boru tc2gahı: 5 ad. 
Takım torna tezrahı: 1 ad. 
Kollu testereler: 6 ad. 
Arznni torna tezgahı: 1 ad. 
Çentrolama tezgah: 2 ad. 

~'.drolık rnontaj presi. 1 ad. 
ış açına makineei: 1 ad. 

El.ektrikli perçin ocatı: 7 ad. 

H~drolik diraekli perçin makinası: 1 ad. 
Hıdrolık l::oru bükme presi: 1 ad. 

) Po:-tatif çadır: 1200.1500 ad. 

·' Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. -
Uskumru bahtı: 650 k. - torik balıtı: 922 k. - kal-

kan balığ-ı: 375 k. - kefal: 400 k.· mercan: 75 k. 
Un: 180 t. 
Saınaa: 154 t. 

Sadeyat: 34 t. < ıart. 162 kr) 

Butday Kırklareli ve Tekirdat için: 100 t. 
Saaan: 150 t. 

r-- b) Müz~edeler 
u,.1r. şayak fabrikası lllaltinaları ve t .. isatı 

aç . eks. 

" 
" 

kapalı z. 
aç. eks. 

• 

kapalı .z. 

.. 
• 
" .. 
" 
n 

.. 
,, 
.. 

.. 

aç. eks. 

t. 26 
3145 -

k. o 34 
4350 -

12000 -
9000 -
75CO -

13000 -
1300 -
2vOO 
3000 -
4000 
2500 
ıwo -

beh. 6 30 

103S -

kapalı z. 23400 -
aç. eks. 1848 -
kapalı z. 32SOO -
paı. 62500 ve 62SOO 
:ıç. eks. 

aç. art. 

3000 

3360 -
so -

189 -

3600 -

61 13 

314 13 

D. O. yolları Ank. H. paşa 19-1 ·38 
Sirkeci 

15 

Afyon Nafıa Miid. 
Harb Akad. Komut. 

Müzeler A E. K. 

Nafıa Vekaleti 

Tekirda~ Ask. SAK 

Ankara Cezaevi Dir. 

Yozgat Halkevi Başkan. 

Nafıa Vek&leti 

20-1-38 
7· 1-38 

17-1-38 

19-1-38 

11-1-38 

1S 
11 

14 

16 

15 

7·1-38 15 -

15·1-38 c kadar 

10-1-38 15 -

430 - Gazi Terbiye Enst Dır Ank. 17-1-38 ıs -

3281 25 
4740 -

312 
236 -
280 50 
327 -

637 -

900 
675 
562 50 
900 -

YO -
150 -
225 -
300 -
187 50 
90 -

708 75 

77 62 

175S -
138 60 

2422 Si 

900 

Jndr. Gen. Komut. Ank. SAK 19-1-38 
M. M. V. SAK 20·1-38 

Gümrük ve labis. Vek. 
Başvek. Erzak Lv.z. Müd. 
M. M. V. SAK 
Tcktrdağ Ask. SAi\ 

" .. 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• .. 

jndr. G. Koıaııt. Ank. SAK 

Ank. Yatılı Okul. SAK 
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Lüleburıaz Tüm. Sı\K 

" Tekirdağ Ask.. SAK 

.. 

17-1·38 
17-1-38 
7-1-38 

18-1 38 
11-1-38 
7-1-38 

17-2-38 
17-2-38 
17-2-38 
17-2-38 
17-2-38 
17-2-38 
17-2-38 
JJ-2·38 
17-2-38 
17-2-38 
20-1-38 

17-1-38 

21-1-38 

lS·l-38 
15-1-38 
21l·] -38 
11-1-38 

• Uıak Şayak Fbr. Türk Ano· 27-1-38 
nim Şirketi iflas Dairesi 

10 
11 -

14 -
15 -
14 -
15 -
16 -

15 
ıs 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 
15 -
15 -
15 -
10 -

lS 30 

9 -
14 30 

15 
il 15 
14 -

n • 

a) M KA R 

1 ~ ş iat - f ırn irat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden: 

Afyon lisesine ilaveten yaphrılacak 44,799 lira 66 
kuruş bedeli pavyon inşaatı 20 1-9 \8 perşembe günü saat 
15 te Afyon Nafn binasında toplanacak Komisyonda i
hale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konul
muştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer ev
rak iki lira yirmi dört kuruş mukabilinde Afyon Nafıa 
Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 3~6l} liradır 
İsteklilerin Nafıa vekaletinden 931 senesi için alınmış JO 
bin liral k müteahhidlik vesikası göstermeleri ve teklif 
mektublnrını 20. J.938 perşembe günü saat 14 e kadar 
Afyon Nafıa müdürlüı!Üne gönd.!rmeleri ita ı olunur. 

Harb Akademisi Komutanlığından 

Harb Akademisi binalarından birinin çab kısmının 
acele tamirine lüzum görülmüştür. 

Şartnamesi ve fenni keşfini görmek isteyenler Aka
demi satınalma komisyonuna yapııacak tamiratı görmek 
isteyenlerin Daire Yıüdürlüğüne müracaatları. İstekli o
lanların Beşiktaş kazLsı malmüdürlüğüne yatmlmış 50 

liralık teminat akçe ile birlikte 7.1.938 cuma günü saat 
t \ de Akademi satmalma komisyonuna müracaatları. 

Devlet Demityolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Evvelce ilin edilmiş olan İz.ınir-Afyon hattı üzerinde Turgudlu 
istasyonunda yapılacak is tas) on binaaile alimantasiyon binası in· 
şaatı kapalı zarf usulıle yeniden eksiltmiye konmuştur. 

1- Bu işlerin keşif bedeli ceman 40,000 lıradır. 
2 Mukavele projesinin 4 üncu maddeiinde yazılı inşaat müd-

deti 30-8-938 iarihine kadar temdid edilmiştir. 
3- İıtekliler bu i'e aid şartname, proje vesair evrakı Dev

let Demiryollarının Ankara, H"sydarpaşa, Sirkeci, \fyon ve lzmir 
veznelerinden 200 kuruş bP.df'l mukabılinde alabilirler. 

4- Eksıltıııe 19-1-938 tarihinde çarşamba günii saat 15 te 
Devlet Demiryollırı İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi bina
aında toplanacak Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin teklif mektubu ile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat t..ı e ka
dar Koıniıyon Riyaııetine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 aay1lı kanun alıkaınına uyifun 3000 liralık muvakkat 
teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa Vekaletinden muaaddak ehli} et veıika11. 

Müzeler Arttırma ve :·:ksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin Keşif 

cinsi ve bedeli 
mahiyeti Lira K. 

Mozaik döşeme. ~517 82 
kaldırım, rapse ve 
kurşun tamiratı 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
189 

Eksiltmenin nerede 
ve hangi tarih ve 
saatte yapılacağı. 

Asarrntika Müzeleri 
genel direktörlü
ğünde \ 7 .1.938 ta· 
rihinde pazartesi 
gilnü saat 14 de 

Topkapı sarayı müzesi dahilinde Sinan mutfaklarile 
taruut kulesinde ve diğer bazi kısımlarda bermucibi ke· 
şif yaptmlacak olan tamirat yukarıda yazıh giin ve sa -
atte açık eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve şartname 
ile yapılacak teminatı mahallen görmek isteyenlerin Mü· 
zeler mimarlığına talip olanların da en az 2500 liralık 
bu işe benzer iş yaptıidarma dair Nafıa idaresinden ala
cakları müteaiıhitlik ve ayrıca ihtisas ve Ticaret odası 
vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile ihale gü· 
nünde komisyona müracaat eylemeleri. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tümeoin Malkara kıtalarının inşasına ihtiyacı bulunduğu üç 
adet heli çukurların yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. İhaleıi 
11-1-938 sah günü saat 15 te yapılacağından, pazarlığa 1rirecek
lerin belli gün ve aaatta teminatile birlıktf! ırelmeleri ilin olunur. 



:\rı fı ı \ t:k :i l<>tinc]eıı: 

Sinop \tla)etınden \l' ~ıııop- \jancık olu üzc>rinde la
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İlaçlar, Klinik ve İ~pençiyari alat: 

Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: 

Ankara ceza evinin 937 mali yılı ihtiyacı için 41 kalem ilaç 
yirmi iki gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İ teklilerln yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi elan 61 lira 
13 kuruşluk banka mektubu veya o mikdarda paranın Ankara 
defterdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte 
yevmi ihale olan 17-1-938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 te Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil ko
misyona, ilacın cins ve evsafını ve şeraitini anlamak İiin ceza 
evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

, 
d ... .......-.-.......-· =· .-== C...-v.MC -

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Nafıa Vekalelinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Başvekalet binasmd ı yapı · 

lacak asansör işidir. Keşif bedeli: 4455 liradır. 

2- Eksıltme IO. l.9i8 pazartesi günü saat 15 te Nafıa 
vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazar
lıkla yapılacaktır. 

3 - E:ksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 22 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum mlidürlüğün-
den alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 334 lira 
13 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve nafıa veka
let inden alınmış elekrik m jteahh dliği w' eı;ika c; ı ibra z et
mesi \'e müteahhidin elektrik mühendisi olması şarttır. 

Yozgat Halkevi Başknnlığından : 

Yozgat HalkeYi için f)38 modeli büyük bir radyo ile beş yüz met
re kutrunda bir daireye ses verebilecek bir hoparlör ile bir sesli 
sinema makinesi elimizde gümrük muafiyet vesikası vardır. Rad
yo ile uğraşanlar 15 kanunusani 9~8 kadar teklif varakalaril 
müracaatları ilun olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır '~ 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: 

1- C.ızi terbiye enstitüsü erkek talebesi için ( 80· 185 
takım elbise yaptırıiacaktır. Kumaş, malzeme, işçilik da
hil beher takımının muhammen fiyatı 3100 kuruş, ilk te
minatı 430 lira 13 kuruştur. 

2 - ihalesi kapalı zarf usulile 17. t .938 pazarte,:,İ günü 
15 te Ankara mektsbler muhasebeciliğinde yapılacakhr. 

3- istekliler 2490 sayılı kanurı kükümlerine göre tek
lif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz 
mukabilinde komisyon başkanına vermelidirler. 

4 Şa rtname her gün Gazi terbiye enstitüsünde görü-
lebilir. 

- D?T .M"rtns ti+='T i iMM 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

MÜNAKASA GAZETESİ 

ları muhtevi teklif mektuplarım dördüncü maddede yazılı 
gün VP saatten evvel komisyona vermiş olmaları. 

4 A· Kilim eksiltmesi 19.1.938 çarşa nba günü saat 
10 da B. Portatif çadır eksiltmesi '-0.1.938 perşembe 

günü saat 1 O da. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Her bir tanesine tııhmin edilen 349 kuruş olan 20.000 tane 
kilim kapalı zarfla eksiltme gününde talip çıkmadığından tekrar 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20-1-938 perşembe 
günü aaat 1 l dedır. İlk teminatı 4740 liradır. Evsaf ve şartname· 
si 349 kuruş mukabilınde M.M. Vekaleti Satınalma Komisyonun· 
dan alınır. Eksiltmeye gırecekleriıı 24BO sayılı kanunun 2 ve 3ün· 
cü maddelerinde gö terilen vescıikle teminat ve teklif roektubla
rile birlikte ihaleden en a:.: bir saat ev\•el Aııkaradıı M.M . Veka
leti Satınalma fi omisyonuna vermeleri. 

Mahrukat Henzin-Mal\ine }aı?l::in '. ~. 

(,ümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

t - Vekalet kalorife r ih ti yacı için 16'.l hı miktırııda 

yerli (söıni kok/ açık ek~iltme usulile satın alınacaktır. 
2- Beher ton için 26 lira bedel tahmin edilmiştir. 

Muv akkat teminatı 312 liradır. 

Bu işe ait şartnameler vekalet Levazım müdürlüğünde 
her gün görülebilir. 

3 Açık eksiltme 17 .1.938 günü saat 14 de vekalet 
binasında satınalma komisyonunda yapılacağından istek
lilerin bu tarihten önce muvakkd teminatlarını vekalet 
veznesine yatırmış bulunmaları ve belli edilen gün ve 
saatte komisyonda hazır brılunmal:ırı şarttır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

1. Beher kiloşu 34 kuruş olan 1 1 ton Benzol a~·ık ek-
siltmeye konulmuştur. 

2. İlk teminat parası 280 lira 50 kuruştur. 
3. İhalesi 7· I 938 cum ı günii saat 14 dedir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve J 

üncü maddelerinde istenilen belgeleri le birlikte ihale gün 
ve saatinde MMV satmalma komisyonunda hazır bulun
maları . 

Başvekalet Evrak ve levazım Müdürlüğünden: 

1 Açık eksiltmeye konulan iş 17 bin litre benzindir. 
2 İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır . 
3- Tahmin edilen bedeli 3145 liradır 
4 Ek"iltme 17.1.938 p lzartesi günü sa1t 15 te baş-

vekalet evrak ve levazım müdürlüğü.,deki eksiltme ko 
misyor.unda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temi ıat a <çe ~i 2 H l"r ılır. Eksiltmeye 
girecekler, eksiltmeden evvel bu parayı maliye merkez 
muhasebeı·iliR"i veznesine yatırarak alacakları makbuz 
ile birlikte komisyona rnürac at edeceklerdir. 

6 Eksiltme şartn1nıe:.İ evrak Vı; levazım müdürlüğün-

de görülebilir. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tekirdnğ kıtaları ihtiyac ı bulunan odun taahhüt edilen mü· 

teahhit taahhidünü ifa edemediğinden dolnyı mukavelesi feahe· 
dilmiş fakat Tümenin ihtiyacı bulunan 566 ton odun nıütiiahhit 
namı hesabına 7- 1-937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere bir ay 
müddetle münakasaya konulmuştur. İhale~i bulunan 637 liralık 
teminat akçesi veya mektubilc belli gün ve saatta Komisyona 
gelmeleri iJan olunur. 

• • . l'ümenin Malkara kıtalarının ihtiyacı bulunan 132 ton 
linyit kömürünün açık ek iltme usulile yeniden münakasaya ko· 
nulmuştur. ihale günü 11 1-938 salı günü saat 16 da yapılacak
tır. Beher kilosu 70 santimdir. Muhammen fiat üzerinden temi· • 
nah ile birlikte ihale günü gelmeleri ve şartnamesini okumak is-
teyenlerin Komisyonumuza müracaatı arı ilan olunur. 

• • • Eksiltmede olan iş: Malkaranın 300 ton odunu. 
2 ihale: Kapalı zarflad r 
3 - Muhammen bedeli: 4350 liradır. 
4 Muvakkat teminatı: 327 liradır. 
5- ihale: 18· l-938 salı günü saat onbeşte Tekirdağ Satınalma 

Komi yonunda yapılacaktır. 

• • • 

700 ton dökiim koku alınacaktır. Bak: Devlet Demir-
yolları ilanlarına. 

1- Eldeki vasıf ve örnegıne uygun olarak 10 binden 
12 bin beşyüze kadar kilım ve 1200 den 1500 e k dar 
portatıf çadır kapalı zarf usuliyle aşağıda yazılı tarihte 
satın alınacaktır. J e 

0111 

2 Satm alınacak bir kilime 350 kuruş ve bir porta- Müteferrik 
tif çadıra 630 kuruş kıymet biçilmiştir. Kilime ait şartua-
me 219 kuruş karşılığında ve portatif çadır şartnamesi 
de parasız komisyondan alınabilir 

3 Eksiltmelerıne girmek istiyenlerin kilim için 3281 
lira 25 kuruşluk ve portatif çadır için de 708 lira 75 
kuruşluk teminat makbuzu ile şartnamede yazılı vesika-

UIU "" -· 

Devlet Demiryolları ve Lımanları İşletme Umum İdaresinden: 

Aşağıda muhammen bedellerı ve muvakkal teminatlara yazılı 
muhtelif tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 17.2.38 perşem· 
be günü liaat 1::> ten ıtibaren kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır Bu ışlere girmek isteyenlerin aşa~ıda 

3 lkinciklnun 1 

gösterilen miktarda muvakkat teminat ile kanunun tayin 
veıikalar ve tahmin bedeli 5 bin liradan yüksek olan eksilt.,. 
için nafıa müteahhitlik veıika11 v~ tekliflerinj ayni gün aaı' 
e kadar komisyon reisligine vermeleri şarttır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar~ malzeme dairesind• 
Haydarpaşa tesellüm ve ıevk şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Tezaihın cinsi .r1iktarı Muh. bedeli Muv. temio 

Boru tezgahları 
2 Takım torna tezgahı 
3 Kollu testereler 
4 Arzanı torna tezgahı 
5 Çentrolarna tezgahı 
6 Hidroiik montaj pre1i 
7 Diş açma makinası 
8 Elektrikli perçin ocağı 
9 Hidrolik dirsekli perçin 

maki nası 
10 ,, boru bükme presi 

5 
1 

6 
1 
2 

1 
7 

• "' . 

L. L. 
12000 900 
9000 675 
7500 562 50 

12000 900 
1200 90 
2000 150 
3000 225 
4000 300 

2500 
1200 

187 50 
90 

2 bir. kg. külçe kalay almacal(.tlr. Bale: Devlet Den1 
yoları ilanlarına. 

• • * 
1200-1500 ad portatif çadır alınacaktır. Bak; mobilya ıütuo 

da Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK ilanına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Yatılı Okulları Salınalma Komisyonu Başkaıılığındaıt 

1- Ankara yatılı okullarının aşağıda adı, mikdarı, muha 
men fiyatı ve ilk teminatı yazılı senelik balık ihtiyacı açık ,. 
siltmeye konulmuştur. 

2- İhaleıi açık eksiltme usulile 17-1-938 pazartesi günü ı• 
15,30 da Ankara mektebler muhasebeciliğinde toplanan kom 
yonda yapılrtcaktır. 

3- İıteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ilk to 
nallarını belli günde ihale uatındao bir nal evvel mezkür m 
haaebe veznesine yatırmaları laz.ımdır. 

4 Şartnameıini görmek iıtiyenler hergün Ankara mektebi• 
mulıasebeciJiğinıte komisyon katibine müracaat edebilirler. 

Muhammen İlk tem. Münaka 
İsmi Mikdarı Muham. bedeli tarihi 

kilo fi ah 
Uskumru balığı 650 50 
Torik balığı 925 20 
Kalkan balığı 375 60 
Kefal 400 60 
Mercan 075 80 

kr. lr. kr. 
325 
185 
225 
240 
060 40 

1035 00 

lr. kr saati 
24 37 
13 88 
16 87 
18 ()() 17 1-938 p,. 
04 50 zarteıi 15,J'I 

77 62 

Tekirdağ Satınalnıa Komisyonundan: 

Pazarlıkta olan işler Kırklareli ve Tekirdağ birlikleri içılJ 

100 ton buğday. 
2 - Tekird ığ buğdayının muhammen bedeli 62500 ve Knklal" 

elinin dahi 62500 liradır. 
4 ihalesi 26-1-938 günü saat 11,15 to ayrı ayrı Tekirdağınd• 

Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. 
5 Şartnameleri görmek isteyenlere Satınnlma Komisyonun• 

herıı-ün gösterilecektir. 

\lardin \-,keıi Satınaıma Komi 'onundan: 
Mardin hudut birlıgı için 180 ton unun kapalı znd! 

ek iltme i 2 ı. ı <rm o;;aat lJ cl.ı \1ardin lıudut birlı~ı rıtııınl--

ına koırıi-.) onııntln rnpıİ.H'nktı r. 
~luhaınınP-n lwd~li 2:{ 100 Jira ilk lt>nıiııatı 17.)5 lııaılır. 

~arlnamı·-.i koıni-;\ırnda gGrıiliir. Teklif ınektuplaıımrı ıha! 

-:aatınıle11 bir :-ıant t'\ \ di11t" kad ır komi \ 0111 \ eı mPlı·ı i. 

LiiJı•burgaz Tiimen Satına ima Komi .... , onun<lnn: 

llavrnbolu Sv hiıliğirıin erır·Jik ıhtl\acı olan 1.ll 
aman acık <>k iltııH' ile 1:> . 1.9.~8 "'aat 14.30 dn alınacaktır 

~luhammcn hcdeli 1818 tim ı]k teıııi11alı 138 lira 60 
ru~tur. f .. teklılerııı şartname ini görmek üzere her ~ün ' 
rb;iltmeye ıştirak için belli gun ve aalta temiırntları 

kanuni 'e ikalarile Liilelmr~az tiiınen "iatınalnıa komi \o
nuııda lnıluıımaları. 

* • Tiiın~ıı hirliklnı ıçın ;{ 1 toıı ade 'ıı~ 1 l. l.9J8 ı.,ll· 
al ı:; tP. kapalı zarf la alınacaktır. Teklıt m~ktuplannı hır 

aat ,, \ 'eliıw kadar kabul olunur. Mııhaıııın<'n lıeclelı ~~2) O 
lira ilk teminatı 2422 liaa )() kuru:;ıtur. 'arlname ... i 162 ku· 
ru~ ınukahıllııd~ komi )Ondan ılınabiliı. f,..tcklilerin aıt· 
ııanı<' '- İnı giiııı ek iJZeıe lı<'ığiin \t' ek ilınıt>\e ıştirak içi11 
beli i gün \'~ saatta t,..klit mektuplarım 'e kanuni 'p;.,ıkal 
rilı• Lülehuq~az liinıeıı "atınulnııı kuıııı:;,) onmulu l11ılunıııula ıt 

1 t>kirdağ Askeri atıııalnıa Koıni,,yuııuıHlan: 

l'iiıneııiıı \1alkaıa kıt.ı ... 111111 ihtİ\acı lıulunan 150 ion "'• 
111 .. 111 acık ebiltınc u ulilc )enideıı munakn a\n koııulmu tur 
ihale gürıü 11.1.938 alı giinii !iant ı5 te vapılacaktır. beher 
kılo"uııurı l kuru~ S() aııliııı ınuhammf'n fıat üzerıııd n te 
minatı ile biıhktc ihale günü gelmelerı \e ~arlnaıııe ini w 
kuııı.ık iı;;tP\enlerin kııınıı.;,onuıırnzıı nıiiıacaatlurı ilan olunur 
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Müflis Uşak Şayak Fabrikası Türk Anonim Şirketi İflas 
İdare inden: Adet 

Muhammen bedeli 

* • • 

. 

1 - Açık artırmaya konulan şeyin cinsi: Uşakta bahçeler a· 
rasındn k6in malumülhudut 8 bin metre murabbaı arsa üzerinde 
4 bin metre mikabı inşaatı havi eski (Haci Gedik) fabrikası 
şimdiki adile (Uşak şayak fabrikaeı Türle anonim şirketi, şayak 
çülaki ve hal ipekle::ri fabrikası bir yıl müddetle icara verilece
ğinden 27 12.37 tarihinden itibaren bir ay müddetle arhrmıya 
konmuştur. 

2 Elevatörlü arab·ı (Fıçı istifi için) 
Paşabahçe F nb. için 

---

l- Aydında şartname ve projesi mucibince ya;>tırıJa
cak kara barut deposu inşaatı 20.Xll.9 l7 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Elevatörlü araba (Fıçı istıfi için) 
Likör F ab. için 

1000 Lira 

1000 

ll -Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te· 
minntı 202, 14 liradır. 

1 Yukarıda müfredatı yazılı t-:levalörlü arabalar 
pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

" 
111 - Eksiltme 13-1-938 tarihine rastlavan perşembe 

günü saat 16 da Kabalaşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Fabrikada rnevcut makine, alıit ve edevatının başlıcaları fUnlardır: 

1 adet 150 beygir kuvvetinde bu ar makinesi çift sıli ndirli 1 
adet buhar kazanı, 1 adet elektrik tesiıatı tamamen mevcut, 1 
adet toz çarkı, 1 adet şeytan çarkı, 3 adet çelik tarak, J adet 4 
bobinli 120 fitilli ince iplik için tarak, 3 ad"t tarak kırkar fi
tilli, 2 adet 31)0 iğli seyyar vargel, 1 adet 260 iğli seyyar vargel, 
1 adet 200 iğli seyyar el vargeli, 2 adet çözgü dolabı, 3 adet son 
•İstem Şönher dokuma rıakınesi dokuz mekikli, 1 adet ingiliz 
jakarı dokuma makinesi 9 r ekikli, 1 adet İngiliz jakarlı batani
ye makinaaı 9 mekikli, 8 adet İngiliz dokuma makinesi tek m~
kikli, 6 adet Avusturya tek mekik ince kumaş ve pamuklu do
kuma makinası, 1 adet ütü makinası, 1 adet makas, 1 adet hav 
ve fırça, 1 adet link. 1 adet } ıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet bat· 
taniye havi iki şardon, 1 adet demirhane bütün teçhizatile, bir 
adet marangozhane bütün techizatile. 

I yrıca müdür odası, katip ve bekçilere mahsus odalar, ya
pağı ve şayak depola:-ı, odun ve kömür depolarını havidir. 

11 Muvakkat teminat 150 liradır 
111 - Eksiltme 13.1938 tatihine rastlayan Perşembe 

günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubavaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her S'{Ür. sözü geçen 
Şubt:den alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin münakasa 

gününden bir hafta evveline kaclar Fenni Mufassal teklif 
mektub ve kataloklarını yerii firmalar mufasal İmalat re
simlerini bilha~sa elevatörün indirme kaldırma ve fren 

tertibatını gösterir resimli kataloklarmı İdarenin lüzum 

göstereceği evrakı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 

Fabrikalar Subesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mez
kur şubeden vesika almaldrı lazımdır. 

iV -Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilin

de İnhisarlar Umurıı Müdürlüğü inşaat şubesile Aydın 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
vesaiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek münaka

saya iştirak için ayrıca vesika almaları lazımdır. 
vı isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8) (8605) 1314 2-4 
~ .......................................... -. .................. E 
KİRAUKj Bir emlakınız mı var? 

3 6 ııdet ince kumaş dol·uma tezgahlan hariç olmak üzre 
ayda 6000 mdre şayak çıkarabilecek kabiliyettedır. 

4- Fitill'!r dokumalara kafi iplikten fazla olarak ayda tah
minen bin liraya vakın halı 1 evazımı nesciyesi imal eder. 

5- Bir yıllık icar bedeli muhammeni 12 bin liradır. 

VJ - Isteklilcrin pazarlık içinde tayin edilen gün ve 

saatte beşinci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güven

me paral.ıriyle birlikte yuk "rıdLl adı geçen Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (8021) 1225 4 -4 

yahut 

1 SATILIK Emlak mı arayorsunuz? 

Hiç 'tereddüt: et:meden 

6- Fabril·anın icarına aid ,artname uşakta Pekmez hanında 
3 numarada bulunan iflas idaresinden bedels!z olarak alınır. Ta
lep vukuunda dışarıya gönderilir. 

7 Açık artırma ve ihale 27 ikiııci kanun 938 tarihine nıü-
sudif perşembe günü saat l.t de Uşakta Pekmez hanında 3 nu
marada bulunan İflas daircıi mezkezınde yapılacaktır. 

8 · Fabrikanın bir yıllık icarı açık artırma ıuretil0c yapıla
<'aktır. 

9 Muvakkat teminat akçası 900 dokuz yüz liradır. 
10- Bılumum vergi ve rüsum mü::.tcc!re aittir. 
11 Daha fazla malumat almak için iflas idaresine." 

olunına11 ilin olunur. 
müracaat 

-- z ve-
Mre·7~~ 

~D.~.YOLLAQI İŞLETME u. MÜDÜQLU60~DEN j 
Muhammen bedeli 24500 lira olan döküm koku 18-1-937 salı 

günü uat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
ıabn alınacaktır. 

Bu İfe girmek iateyenlcrin 1837,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve Nafıa ınüteabhillik vesikası 
ve tekliflerini aynı gü~ saat 14,30 a kadar komiıyon Reisliftine 
"'ermeleri )azı mdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireaindcn, 
Haydarpaşada Teselhim sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(8701) 4 • "' . 
Muhammen bedeli 3600 lira olan 2000 l<a-. külçe kalay açık 

eksiltme usuliyle 19 1-1938 Çarşamba günü saat 15,.30 da Sirkecide 
9 ncu İşlıetıne Mübayaa Komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe giı·mek isteyenlerin 270 lira muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesikalarla birlikte Komisyona müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 
(8723) 1-4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı memlehasında sureti mabsusada tesis 
edilmiş olan ince tuz değirmenlerinde fenni surette 

ihzar olunan ve evvelce kilosu 5,25 kuruş hesa· 
biyle elli kiloluk çuvalı 262.5 kuruşa satılan mut

fak tuzunun 1-1-938 tarihinden itibaren halk 
tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle 
kilosu 3.8() kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 
kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatma dahil olduğundan müş
terilerden ayrıca çuval bedeli aranmıyacaktır. 

~>oac 
"8726~ 1337 3 5 

* 
1 Şartnamesi Mucibince Denizlide yatırılrcak kara 

barut deposu inşaatı 9.XJI 937 tarihinde ihale edilemedi

ğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
JI Keşif bedeli 2695 lıra 17 kuruş ve muvakkat te

minatı 202.14 liradır. 

111 Pazarlık 5·1-938 tarihine ra.stlayan Çarşnml>n 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapıJacnktır 

iV-Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesile Denizli Mü
dürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve
saikini İnhisarlar İnşaat Şubesirıe ibraz ederek münaka

saya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları 
lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yulrnrıda adı ge
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (838.5) 1286 4-4 

• 
* * 

Mersinde şartname ve proje i mucibince yaptırı-
lacak barut tecrit deposu inşaatı pazarlık usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

il- Keşif bedeli (1189) Jıra (35) kuruş ve muvakkat 
teminata (89,21) liradır. 

111 Eksiltme 13-1 -1938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 

, deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV Şartname ve projeler 6 kuruş bedel mukabilinde 

İnhisarlar İnşaat şubesile Mersin Müdürlüğünden alınabi
lir. 

V-Eksiltmeye iştirak etmek istey nlerin ; enni evrak 
ve vesaiki İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları JHı;ımdır. 

VI- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yuzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• 
"' "' 

(B) (8604) 1313 ı-4 

1- Şartnamesi mucibince 3 ton Yük taşıyabilecek 2 
adet Kamyon açık eksiltme usuliyle satın almacaktır. 

il - Muhammen bedeli beheri 2400 lir adan 4800 lira 
ve muvakkat teminatı 360 liradır. 

ili- Eksiltme 14-1938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak lıergün sözü geç en 
Şubeden alınabilir. 

V İsteklilerin kanunun kendilerinden aranı! •n vesaik 

1 

1 

1 

Akar ve Emlak Gazetesi 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilan hemen memleketin her 
tarafında binlerce alak11dur tarafından okunur ve nazarı 
dıkkatı r.elbedcr. 

Kim temin edebilir k: boş bır apartıman için aylarca 
beklediginız kiracı, satılık bir ev için yıllarca arkasından 
koştuğunuz alıcı bu g..ızete ıayesindc bir kaç gün zarfın
da çıkıverınesin ? 

Propağanda ve Reklam büyük bir kuvvettir Bundan 
istifade etmesini bilece~<ıın · 7 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
idarehanesi 

) 
) 

Galata , Pw9embe 
pazar, Yoğurtcu han 
N· 7 Telef. 49442 ~ 

~ ......... cım ........ ~ .............. ~, ............... ~ 

Tiyatrolar 

ESKi FRANSIZ TİYATRoı;u 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

ı1''''11!!!11!llrı~ı 
saat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

' llllııı :ıı: 1111 
5 perde komedi 

, .._Yevmi 

M onakasa Gazetesi j Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga-
zetesi dir . 

~ Telefon: 49442 

Celal Müsahip oğ}u 1 
'~WWWft-C S*W .,1 
~ ............ ...__ -.......... ~--.. ........... 

6AAAAAAAA~A~0+++~00060000+ ~ . . . . . . . . . . . ~ 

! "DEVRİM,, i 
q + 
1• Tercüme Bürosu :~: ~· . + • 

Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• •.;.• ... 
: hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 

•:• melerin tercümesi derühte edilir. •:• . ~ ••• h w 
• Azami i timam ve sürat ... ~. •.. ... .. 

•!• Fiyat:ıar gayet: müt:edildir •> • + 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•) Hususi tenzilat yapılır •> 
~ . •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 + 
•:• Telefon : 49442 •:• • • o+oo+o+••~•o•+~••••••••+•• 

-
• =::z::: - - 1 

ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 

, , 
Bır adet Tay-Dus (Taille-Douce) pres J 

makinasiyle bir adet makas Giyotin (Gillotine) 

gelmeleri ilan olunur. (B) (8670) 1323 2-4 

• 
"' "' 

1-Şartname ve nümunesi mucibince 5000 adet yeşil 
renkte Sümen Sünger kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. ınakinası satın alınacaktır. 

Güzel Sanatlar 
Akademisi Direktörlüğünden: 

~kademi Gravür Atölyesi için yukarıda cinsleri yazılı iki adet 
rnakına satın alınacaktır. Münakasa açık ek•iltme ile 10·1-938 
pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Yüksek Mcktebler Mu
hasebeciliğinde yapılacaktır. Muhammen bedel 2300 lira ve mu
v~kkat te.ıninat miktarı 172 lira 50 kuruştur. Şartname Akade
mıden parasız verilir. Taliblerin Ticaret odasında mukayyet ve 
kanuni evsafı haiz bulunmıları lazıındır (8578) 1309 3 .ı 

il-Pazarlık l 1 l 938 tarihine rastlayan salı günü 
, saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Aıım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
ıaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

(M) (8719) J332 2 4 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNA KASA 

GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmız. icabı hemen abone kay

dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

! ıntiynz sahibi ve YR7.ı İ!Jl<'ri 
Direktöıij: 1ımail Girit 

Ua115dıi1 yer: ARTUN Baıuneva 
GalatA BHlür eolll* No. 10 
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a l' Adıninistration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique : 

latnnbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Modc 

d'adiudicat 
Prix 

eatimııtıf 
Caution. 

Proviıoirc 

Li <>u o'adjudıc-atıorı et clu 

Calııer df's Charges 
t 1 eure 

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ,/;, 
~ Memento aes Fourni~sf'UPS ~ 

A) Adjudications au Rabais 

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

Reparation toiture batiment Academic de guerre 
Construction un pavillon au lycee Afıon (cah . eh. 

L. 2,24). 
Construction station et batiment alimcntation a 

Touri"outlou (cah. eh. L . 2) (aj.) . 
•iverses reparations a la buanderie du museeTop

kapou 
Construction en bMon ıı•m t> pont uKarasou,. !I rou· 

le Sinop-Aya.1djik (calı. clı. P. 240). 
Construction trois fosse septique pour l'arm?c Mal

kara (aj .). 

Publique 
Plı cach 

n 

Publique 

Pli caclı 

Gri- a gre 

44799 66 

40000 -

2517 82 

48000 -

50 -
3360 -

3000 

189 

3600 

Command. Acad emie de Gucrre 
Min. Trav . Publics Afion 

7·1·3Ü 
20· 1 ·38 

ı Adm. G en Ch. Fer Etat Ank.ara 19- l-38 
l Caisıes Haydarpaclıa-Sirkedji lr.oıir et Afion 

Com. Aclı Musces lstanbul 17 1-38 

Mın Trav Pub. D~p . Ctıauo;s~ea 

et Ponts 

Co m. Adı Militairc Tckı rclagh 

J<J . J 38 

11· 1·38 

11 
15 

15 

14 

Jô 

15 

Pr~duits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanit~ires - F ourn!ture_pour Hôpita~x 

Mt dieamenls: 41 lots Publique 

Electricite-Gaz-Chauffage Cer.tral (lnstallation et Materiel) 

lnstallation ascenseur AU bitiment Pre..cıidenl du Gre a gre 4455 
Conseil (eah. eh. P. 22). 

Radıo model 938 haut parleur et machinc sonore 
dnematogr:ıphique pour la u. aiııon du peuole 

Hnbillement - Chaussures Tissus - Cuırs . 

Costumeı pour les el CV C!I lnstitut Gazı Ter biye : 
180-185 p 

Pli caeh la p. 31 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

, Kilims : 20000 p . (cah. eh . P. 349) (aj.). Pli cndı lap. 3 49 

" 3 50 " : 10000-12000 p. (cah. eh . P. 219) . ,. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzole : 1 l t. 
Boiı: 309 t. 
Lignite : 132 t. 
Bois : 566 t . 
Benzine : 17000 litre 
Semi·coke indıgene : 160 t. 

Diver.s 

Tentes portatives : 1200-1500 J:.· 
Etablis pour tuyaux : 5 p. 

Etabli de Tour : 1 p 
Seıcs avcc manche : 6 p. 
Etabli de Tour uArzani" : 1 p . 
Etabli de "Cinlrage,. : 'l. p . 
Presse pour montage hydrııulique: 1 p. 
Machine pour ouverture des trous : 1 p. 

n bydraulique pour rivet a coude 1 p . 
Presse pour tuyaux : 1 p. 
Foyers electriques pour rivets : 7 P· 

Provisions 

Farine : 180 t . 
Bles : 100 ı. 

Paille : 150 t. 
Oivers poissons 
Paille : 154 t. 
Beıırrc frais : 34 t. (eah. clı. P. 162). 

B) Adjudications a la surenchere 
Machine et insta11ntion fabriquc d'etoffe Ouehak 

malt. 

?ublique 
Pli cach 
Publique 

" 

le k. O 34 
1350 

n 3145 -
Publique ld t. 26 -

Pli cach 
,, 

.. 
" 
" 

" 
" 
n 

n 

n 

" 

Pli cach 
Publique 

" 
" .. 
,, 

Publiqııe 

la p . 6 30 
12000 -

9000 
7500 -
12000 -
1200 

2000 -
3000 -
2500 -
1200 -

4000 -

23400 -

1035 -
1848 -

32500 -

61 13 Dir. Penitercier Ankara 17- 1 38 15 

334 13 Min Travaux Publics 10-1-38 15 -

Preıid . Mııison Peuple Yozgat Juııqu'au 15- 1-'\8 

430 -

4740 -
3281 25 

2ö0 50 

637 -
236 -
312 -

708 75 
900 -

675 
562 5 
900 
90 -

150 -
225 -
187 5 
90 -

300 -

1755 

77 62 
138 60 

2422 50 

900 -

llir. lnıt i tııt Gıızi Terbiye Ank 

Com. Ach. Min . DM. Nat. Ankara 
Com. Ach . Comıuand . G Gend . Ank . 

Com. Ach . Mın. DM. N!lt. Ankara 
Com. Ach . ~~ılit. Tekirdag-h 

.. 
,, 

Dir. Econ . Presid . Ankara 
Min . Douanc et Monopoles Ankara 

Com. Ach. Command. G. Gcnd . Anlc:. 
) Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank . 
l Bur. d'Expedition Haydarpadıa 

idem 

.. 
,, 

" 
n 

tJ 

" 
n 

n 

Com. Ach Milit. Mardin 
.. Tekirdagh 

n n 

Com. Actı . Ecoles Intı;rieures Ankars 
Com. Actı. Div. l.ulebourraz 

" 

Bureau Faillite S.A.T. Fabrique 
Etoff e Ouchak 

17· 1-38 

20-1-38 
19-1-38 

7· 1-38 
18-1-38 
14·1·38 
7 ·1-38 

17·1·38 
17-1-38 

'l.0-1-38 
17-2-38 

17·2·3~ 

17·2·38 
17-2-38 

17-2·38 
17-2-38 
17·2·38 
17-2-3.~ 

17-2-38 
17-2-38 

21-1-38 
26· . -38 

11-1-38 
17-1-38 
15 1-38 
15-1-18 

27· 1 ·:~x 

15 

11 
10 

14 
15 
11 

15 
14 -

10 -
15 -

15 -
15 -
ış 

15 -
15 
ıs 

15 
15 
14 

9 
15 
15 
ı5 

14 30 
15 

Sal1 4. 1.938 

Redük•iyonlu elektrik motörü (İnhiı. U. MOd.) ·'~ 529 
Yulaf (İst. Komut.) .\' 552 
Kuru fasulye (İst. Komut.) .\~ 55.~ 
Fabrika unu (Midyat Ask SAK) .\ ; 553 
Pirinç (Vize Ask . SAK) .\~ 554 
Kuru üzüm (Ank. Lvz.) .\~ 554 
Selimiye kışlasının çatmnın tamiri (İıt. Komut.) .\~ 555 
Arpa, makarna, kuru fasulye, kuru üzüm (Bornova Tüm.) ' 
Benzin: 4 ve 12,:i t. Iİıt. PTT) .\:. 556 
Nöbetçi mu 1aınbası (MMV) .\~ 556 
Bidon IGümr. Muh. G. Komut.) X 556 
Rob, nıanto, tayyör. elbise v.•. (Tarilı, Dil. Coğrafya Fak.) \ 
Lacivert kumaş (Tophane Lv:ı.) .\' 556 
İskarpin (İzmir Lise ve Ortaok.) .\ : 556 
Yün çorap (MMVI .\~ 558 
Sadeyağ (İat. Orman Fakültesi) N. 558 
Fenerb.ıhçe yarımadasının küçük limanın temiz.leııınui ve uir 

ıek inta11 Üst. Deniz Ticaret Müd.) N. 559 
Zeytinyağ, aabun ( \fyon Kor) N. 560 
Saman (Sıvae Tüm.) N. 561 
Elbise ve iskarpin (Edirne Kült. Dir.) N. 562 
• Köknar odunu Zonıuldak Orman Başm .) N. 56.~ 
Su dairesinde .sıvn ve badanalarının tamiri (Ank. Beled.) N. 
Karnabahar (Ank. Lev .) N. 568 

Tabak, kaşık, çatal ve su bardatı ( MMV} N. 568 
Afyon-Konya yolunun ahşap köprülerinin tamiri (Afyon Vıl .) 

N. 568 
* Bina enkazı ı İ:zmir Beled.) N. 569 
*Sönmüş kömür (Tophane Lvz.) N. 5f)fl 
Topçu nakliye okullarının elektrik tesisatının tamiri (Top~ 

~' Lvz.) N. 5fül 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,. işareti ilaııı lıavi gazetemizin sayısını iÖ•l• 

Mardi 4-1- 1938 

Moteurs a reductıon (l>ir. Gen. Monopoles) N. 529 
Foin (Command l"ltırn lıu ll N. 529 
Harioots secs (Comınand. lst ı N. 553 
Farine de miııoterie tCom. Ach. Milit. Midyate) N. 553 
Riz (Com. Ach. Miliı. Vize) N . 554 
Raisins sees (lntcnd. Ankara) N. 554 

Conıtruetıon toiture caserne Selimi ye (Comruand. lst ) N. 555 
Macaronis, lıaricots secs, et niıını seeı (Div. Bornova) N. 55tı 
Benzine (Dir. P.T.T. lst.) N. 556 
Cires pour s~ntinellrs (Min. Def. Nat.) N . 556 
Coıtumcı, jupcm rob~s et paletots (Oırcction Faculti· Hlstoire 1) 

gue et Geofraphie) N. 556 
Etoffe pour paletots (lntend. Tophane) N. 556 
Bıdons (Dırection Gen(·ral Surveillaace Douanii-re lst:ınbul) N . 
Costunıcs (Dıreet1on Lyeees et Ecoles Secondairea lzaıir) 

N. 556 
Chausseltcs de laıne (Min . Def Nat.) N. 558 
Beurrc frais (Faeultı" Forest. lstanbu1 N. 558 

Con~tructıon poteaux et ncttoyage du port Fencrbahtche (Dire' 
Commerce Maritime lstanbul) N 559 

Huile d'olives et savon (Corp• Armee Afion) N 560 
Paille (Div. Sıvas) N . 561 

Costumea et chauısureı (Direction lrutructio11 Publique EdıF' 
N. 562 

"' Boi• (Dir. Fore ts Zongouldak) N. 563 
Reparation badigeonnage et crepi1111ge aux depôts d'eau (Mun•" 

lite Ankara) N. 563 

Aısiettes, euillers. fourelıetıeı, verrea. couteaux (Min. Def. ~ 
N. 568 

Reparation ponts en bois s route Arıon·Konıa (Vilayet Afıon) 5@ 
* Clıarbon brul~ (lntendance Tophane) N. 569 
lnstallation electriquc a l'ecolc artillerie ı lntend. Tophant' ) N . ı,t 

* Leı aeteri•queı iadiquenl une venle par voıe de surcncbere• 

N. B.- Lee No.s indiqu~• ea regard de1 artides •ont ceuıı 1 
journal danı lequel l'aviı a paru 


