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tatürk Kalbi izde Yaşıyor 
~~bedi Şef, ebediyet yo· 
t ~un yolculuğuna başlaya
.al{ hiç bir milletin emsa· 
,~i göremediği bir matem 
d~ayı ile Ankaraya göturül-

u.' Milletin büyüklügünü ve 
~~ıt başbuğuna bağlılığını 
d 11~kü elim ve yürekler 
d q21ayan manzaradan bir 

1 ilha anlamış oluyoruz, A
atiirk ölmemiştir. Fani dün· 
~~ i~e maddi alakasını kes· 
.'Ştır. O, bir aziz gibi he· 

Pıın ·ı • h d h . . . ~ zın ru un a, epımızın 

ltı~:binde yaşamaktadır. Bir 
b.' letin kalbini kendi kal· 
'Qjıne bağlayabilmek kudreti· 
!\ tJ tarih, yalnız ve yalnız 

1.~atürkte bulunduğunu if
lqıırla kayd'edecektir. 
b· Atatürk yer yüzünde hiç 
ır zaman ölmiyecek bir ._ ·ı 1 let bırakmıştır. 
Bu mil!et, dünya medeni· 

~tini kuran Atatürk adı ve 
tatürk varlığı kadar bir 

taedeoiyet sahibidir. Ata
. tk inkılap la rile , his, 
~&anlık, askerlik, siyaset, 

11lı ve sulh &mili kahra
'-aı:ıı olarak Tiirk milletine 
~Gce bir miras bırakmıştır. 
d~ nıiras müstakil Türkiye· 
11'; Onun eseri olan her 

:~i', millete birer emanet
ır. 

Onun söylediği her söz, 

•• 

kalblerimize işlenmiş birer 
vecizedir. O bizim her şe· 
yimizdi. Hayalımızda, maddi 
hayatımızda, manevi varlı

ğımızda ölmeyen ve hiç bir 
zaman ölmeyecek olan mil· 
li bir kahramandır. Onun 
eserile, tarihe karışmak ii
zere bulunan Türk milleti 
istikbale mal edildi. 

Onun dehasile çarık dev· 
rinden medeni hayat devre· 
sine ulaştık. Onun işaret 
ettiği yoldan yürüyerek nur 
ve feyzi ilham aldık. Ebedi 
Şef yalnız Türk milletinin 
başbuğu değildi. Oaun bü· 
yüklüğünü takdir ve hür
metle karşılayan milletler 
arasında bizi kıskananlar da 
vardı. Nice nice insanlar, 
tazyik ve istilaya maruz 
milletler, tecavüze ugramış 
memleketler vardır ki, hep· 
side: "Ah .ııe olurdu bizim 
de '1ir Atatürkfünüz olsa idi,, 
diyorlat'elı. Evet Atatürk bir 
varlıktı . Atatürk varhğın 
timsalini gösteren rejimimi· 
zi kurmuştu. 

O, milletimizin sembolü 
dür ve daima sembolu ka-
lacaktır. Milli mücadeleler, 
sonsuz zaferler, siyasi mu
vaffakıyetler, cumhuriyet ve 
kemalist rejiminin kurulması 
içtimai, iktisadi ve kültür 
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~at· Tamirat · Nafıa i leii ve Malzemesi -Harita 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfi Merkez Satınal•a 
Komisyonundan: 

ı,b l<eıif bedeli 5!'94 lira 54 lcuruı elan yukarıda ya:zılı inşaat ukeri 
~ rıkaıar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyo11uııca 7. 12.38 
~lrfaınba günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
lt ~ .28 kuruı mukalııilinde komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
\ 111•nat olan 419 lira 60 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
1 'ddelermdeki vesailde muayyen gün ve saatte kemiıyona ıaiiracaat· 
lrı. 

Ankara Valiliği11den 

6 Onuncu ytl yatı okulunun tamiri 939 lira 68 kuruş keşif bedeli 
t•tindcn açık ekıiltmeye konulmuştur. 

\o lateklilerın şartnameyi ı-örmek üzere her(Ün kültür eirektörlünn• 
ttıo ih•le rinü <'lan 5· ı2·938 puarteai gün& saat 15 de ve yü:zde 7.5 
) Uvalclcat teminat akçesini husuıi muhasebe veznesine yatırırak vila· 
tt d . • ... . ti atını encumenıne muracaa arı. 

Malkara Malmfüiürlü~ünden 
r Malkara blikQmet konafının 938 yılı içinde yaptırılacak 17547 li· 
'~84 kuruş keşif bedeli icaba i ntaat ltıımının ihale gilnü olan 3.1 ! 

111 tarihine talip zuhur etmeditinden 2490 uyılı kanunun 40mcı 
, •ddesine tevfikan bir ay müddetle ve paz:arhk auretile yaptırılma· 
~·-., karar nrildifinden talip olanların linci ve 2inci ilan dairesin· 
t\c 3. t2.31 tarihine mlisadif cumartesi ~nü ıaat 11 de Mallı.ara kay-
•~aıxılık makamında toplu bulunan lcomiıyona müracaat eylemeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

E:ksiltmeyc konulan iş: 
Maniıula Menemen ovaın sulama aaa kanah intaat ve sınai 

inkılablarıoın hanisini me
deni cihan taktir ve hayret
le karşılamıştı. Fakat kar· 
şılayanlarm 11ncak yüzde 
kırkı Türk Milletini tanıya· 
bilmişlerdi. Böyle bir mille· 
tin içinden Atatürk gibi bir 
kurtarıcı ve osun gibi bir 
kahraman yetiştiğini bili
yorlardı. Lakin onun maddi 
ölümü Türk Milletini ve muı· 
takil Türkiyeyi cihan halkı
nın hepsine tanıtacak ka
dar derin bir tesir bıraktı. 
Cihan halkı da bizim gibi 
ağladı. Ağlayanların hepsi 
ebedi matemimize iıtirak 

etmek için birbirlerile ya
rışa çıkmış zannedilirdi. Me· 
ğer O, yalnız bizim kalbimi 
zi değil bütün medeni ale
mın kalbini teshir etmiş. 
Ona yalnız biz değil bütün 
medeni alem yas tutuyor. 
Ey ebediyetin bile tılısımlı 
Şefi! Sana bütün cihan ağ· 
lamıştır. 

Bu göz yaşlarını topla· 
mak kabil ol!aydı, onlardan 
Senin pek sevdiğin Marma· 
ra ve Karadeniz havuzları 

ilerilerken, Sana bütün mad
di ve manevi huzurlarile 
baş eyen, göz yaşları döken. 
Senin uğrunda bayılan, ezi
len ve hatta ölen evladla
rını görebilaeydin ? O nur 
saçan gözlerin açık olıaydı 
da o tatlı enerji saçan te-
bessümlerini o yüz binlerin 
yüzlerine serpebilse idin ne 
olurdu? 

Senin maıfdi vücudünü 
görmek için kendi maddi· 
Jiklerini feda edenlerin, se· 
nin aziz viicudünü tafıyan 
top arabasının tekerlekleri 
altında kalmak iıteyenlerin, 
hepıi, ey dahi ve ebedi Şef 
senin manevi varlığının tim· 
sali olmuştur. Sen daima 
varsın ve daima var ola 
caksm .... 

Büyük ölüye gösterilen 
saygı milletimizin şerefile 

ve onun şan ve varlığı ile 
mütenastıp olmuştur. Türk 
Milleti Atatürkün hatırala
rını kalbinde saklıyacaktır. 
Bu hatıralar milletimizin 
daima selamet ve saadeti· 
ne, yurdumuzun inkişaf ve 
tealisine viche verecek ~e 
pişdarlık edecektir. Büyük 
ve aziz ölünün huzurunda 
hürmetle eğilerek ebedi 
Şefimizi tazız ederiz. 

ATAMIZA 

Gözünden renk alan deniz bulanmış, 

On yedi milyon gencin ltenzi sararmış, 

Güneş, ay ve yıldızlar bile kararmış; 

Kaldırıp başını gördün mü ATAM ? 

Yalnız biz değiliz, cihan ailayor; 

Gözlerden dökülen yaş kalbi dağlıyor, 

Bu elim akibete inanılmıyor; 

Artık ebediyen öldün mü ATAM ? 

Hayır ölemezsin, Cumhuriyet ilmez. 

Türk ordusu ölmez, Türk milleti ölmez, 

Eserleri daim mevcut kalan ölmez, 

Kalbimize ismin kazıldı ATAM ... 

MUKADDER M. TALÜK 

bile dolardı. Senin büyük -
lüğün dünkü matem yolcu
luğunla daha çok tebarüz 
etmiştir. Nur ve hilahn bir
leştiği al sancağın altında 
sakin ve müsterih olarak MÜNAKASA GAZETESİ ,
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imali tile Emiralem regülatörü inşaatı keşif bedeli 552. J 57 lira 68 ı yapılacak in,aat itleri 5.12.138 pazartesi rünü saat 15 te villyet 
kuruştur. tlaimi encümeninde ihalesi yapılmak Qzere açık ekıilt•eye k•uul· 

Eksiltme 15.12.938 tarihine rastlıyaa pertembe •ünü saat 15 ı 
te Nafıa vekaleti Sular Umum h.üdürlütü Su komisyeaa odasın

da kapalı zarf uıuHle yapılacaktr. 
istekliler eksiltme şartnamesi, mukavel protesi. Bayındırlık 

İşleri genel şartnamesi. fenni şartname vo prejeleri 27 lira 81 ku
rut mukabilinde Sular Umum MüdürUltiladeo alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 25.836 lira 35 kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekıiltmenin yapılaoatı günden en 
az 8 gün evvel ellerinde bulunan bütüa vesikalarla birlıkte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek bu ite mahaus olmak illere 
vesika almaları ve bu ve.ikayı ibraz etmeleri tarttır. Bu mGddet 
içinde veıika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ittirak eclemez
ler. 

İıteklilerin teklif mektuplarını ikinci matltiede yazılı saatte bir 
ıaat evveline kadar Sular Umum MüdürHiğilne mak .. uz mukabi· 
}inde vermeleri lazımdır. Poıtada olan gecikmeler kabul edil · 
mez. 

Manisa Nafia Mitdürlüt&nden: 
Turrutlu HGkfımet konatı inşaatı 46329 lira 78 kurutluk ketfi 

üzerinden kapalı zatf uıulile ek liltmeye konmuttur. 
Bu işe ait eksiltme tartnamesi ile proje ve ketif k&ııtlara ve 

bunlara müteferri kitıtlar 232 kurut mukabillado Manisa Nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

İhale Birinciklnun sekizinci pertembe rünü ıaat on altıda 
Manisa vilayeti Nafıa müdürlütü odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 3474.73 liradır. 
isteklilerin ihaleden en az sekiz gün evvel Manisa Nafıa mü· 

dünlütünden bu iş için alacakları ehliyet vesikası ile 938 ıene· 

tine ait ticaret oıia11 vesikasını da teklif ınektuplarının i çeriıioe 
koymaları lizımdır. 

Ankara Valilitinden: 
Keşif bedeli 9844 iira Ol kuruttan ibaret lıtulunan Y enıtehir· 

de Necati bey cadcleaindo huıusi idareye ait 6 numaralı binada 

muıtur. 

İıt~klilerin 738 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve ekıiltmenin yapılacatı rüoden en a.z 1 riln evvel yapmıt ol· 
dukları itlere ait vesikalarile birlikte vilayet makamına istida ile 
müracaat ederek bu ite a-irebileceklerioe dair alacakları feani eh· 
liyet veeikaaını ilnaz etmeleri lazımdır. 

İzmir Belediyeşinden : 

Atatürkün muhterP.m analarının Karşıyakadaki mezarının 
başmühendislikten elli kuruş bedel mukabilinde tedarik edi
lecek proje, keşif ve şartnameleri veçhile tanzimi işinin açık 
eksiltme ile ihalesi 2-12-938 cuma günü saat 16 ya kadar 

temciid edilmiştir. Ke§if lıedeli 9989 lira 5 l kuruştur. İ~tirak 
edecekler 149 lira 25 kuruşluk teminat makbuzu ile encti
mene gelirler. 

Kayseri Kültür Direktörlüğünden: 

Kayc:eri Lise binasında 5035 lira 93 kurus keşif bedelli 
talebe balaları yapılacaktır. 

Hususi fenni şartname ve planlıuı lise müdürlüğünde 

görü l8bilir. 
İhalesi 29. 11.938 salı günü saat 14 de kültür direktör· 

lüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Talipler bu gibi inşaat işini yaptıklarına dair nafıadan 

alacakları vesikaları ve teminat akçası olan 378 liraya ait 
vezne makhuzu ile birlikte sözü geçen cün ve saatta ko
misyona möraı1aatları. 
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Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 
Toptan Satış Fiatları 

-
~ ··-=- İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

·---

inşaat, Tamirat, Nııfıa lflerl, Malzeme Harita 

Kayseri lise binası helalarının inş. 
lnceau hükOmet konağı ikmali inı. (temd) 
TurıutJu hükOmet kona~ı İnf. (şart. 232 kr) 
Hacı Sadullah otelinin tamiri 
Parke ve adi kesme taşlarla kaldırım iaş. : 300 m. 
Bodrumda yap. 2 pavyon, bir tavla ve birmut-

bak inş. (ıart. 3 L) (temd) 
Küllükte yap. iki pavyon, bir tavla ve bir mut

bak inş. {şart. 3 L) (temd) 
Atatürkün muhterem analarının me.zarının tan

zimi işi (şart. 50 kr) 

paz. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

,, 
pu. 

" 
aç. ekı. 

Elektrik· Havagazı·Kalorlfer (tesisat va malzmeal) 

lstibkim taburu pavyonuna elektrik tesisatı aq. ekı. 

Matbaa itleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Hususi muhuebeye ait evrakın tabı a9. elı:ı. 

Mobilya ve bDro efyaaı, Mufamba-Hah v.s. 

Kanıpe, "oltuk, yazıhane, dolap, etajer ve em
sali mobilya 

Karyola: 80 ad. 

Mehrukat, Benzin, Makine yaöları v.a. 

Odun; 62 t. 

MDteferrlk 

Jo:ıef Klny•ik marknlı saz ve Hİr muzika mal
zemesi: 28 kalem 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Lahana: 7,5 t.-pırau: 17,5 t.-apanak: 16,5 t.-
kereviz: 1,5 t.-karnabahar: 1,2 t.-bavuç: 1 t. 

Kuru fasulya: 9 t. 
Patates: 23,;I t. (temd) 
Sığır eti: 30 ,, ,, 

,, koyun, veya keçi eti: 61 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Gayri mamul çam ağacı: 1624 m3 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 

kapalı a. 

paz. 

aç. eka. 

paz. 

• 

kapalı z. 

5035 93 

46329 78 
339 -
550 -

65840 -

57842 -

9989 51 

550 -

1773 -

6117 -

640 -

3100 -

3000 -

900 -
2003 80 
6750 -

13420 50 

m3 5 05 

Salihli hükumet konağı inşaatı 46329 lira 78 kuruıluk 
keşfi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe aıt eksiltme şartnamesi ile proje ve keşif kAğıt

lan ve hunlara müteferri ka~ıtlar 232 kuru§ mukabilinde 
Manisa Nafıa müdürlüğünden a'~nabilir. 

378 -

3474 73 
26 -
41 25 

9878 -

8677 -

749 25 

42 -

459 -

48 -

233 -

225 -

147 68 

68 -
150 29 
506 25 

1006 50 

615 09 

Kay1eri Kültür Dir. 

" 
Naha Mtld. 

Manisa • ,, 
lzmir Vakıflar Müd. 

,, Belediyeai 
Muğla Tuiayı 

,, " 

lzmir Belediyesi 

Kskiıehir Lvz. SAK 

Seyhan Villyeti 

İzmir ltbalit Gümrü~ Müd. 

,, Lvz. SAK 

Milil A•k. SAK 

Kayıeri Kor SAK 

Balıkeıir A•k. SAK 

Eskişehir Lvz. 
Milis Ask. 

,, ,, 
İzmir Lvz. 

• ,, 
• ,, 

29-11-38 14 -
1 ay içinde 
8-12-38 16 -
9-12-38 10 -
6-12-38 16 -
6-12-38 

6-12-38 

2-12-38 16 -

2·12·38 15 -

25·11-38 11 -

29-11·38 15 -

22-11-38 10 -

5-12-38 15 -

29-11-38 16 -

5-12-38 10 -

2-12-38 
3 -12-38 
3-12·38 

22-11-38 

16 -
9-

11 
11 -

Denizli Vil. Ormao Çovlrıe Müd. 16-12-38 15 -

lamar Belediyeıinden: 

Tepecik caddesinin emrazı zübreviyo hastahanesi önüne r&1thyan 
kısmına pııket ve adi kesme taşlarla 300 metre terbiinde yaptırı !acak 
döşeme başmühendislikten tedarik edilecek keşif ve şartnameleri veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 550 liradır. ihalesi de 
6. 12.38 ealı rünü saat 16 dadır. İştirak edecekler 41 lira 25 kuruıluk 
teminat makbuıu ile encümene gelirler. 

İhale Birincikilnun sekizinci perşı>mbe günü sa11t 15 te 
Manisa vilayeti Nafıa mi.ıdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 3174.73 liradır. 

İsteklilerin ihaleden en az sekiz gün evvel Manisa Nafia 
müdürlüğündı·n bu iş için alal'akları ehliyet vesikası ile 938 
senesine ait Tıcaret odası Vl'!sikasını da teklif mektuplarıuın 
içeri ine koymaları l!zımdır. 

1 flekt~ik, Havagazı, (Kalo!:!fer Tesisat ve Malzeme 

lsteadilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarım 8 Birinci kanun 938 perşembe günü saat 14 e 
kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ve· 
ya bu aate kadar gı>lecek Sllrette posta ile göndermeleri ve 
po tada vaki teahhurların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Muğla Tuğay Satınalma Komiıyonu Riyasetinden: 

Bodrumda ilı::i pavyon ve bir tavla ve bir mutbak inıuı kapalı zıırf 
usulile eksiltmeye konulmuş iıe de talip çıkmadığından 20.11 38 den 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılmuın:ı karar Verildi 

Keşif bedeli 65840 liradır. 
Kııt'i teminatı 9878 liradır. 

istekliler bu işe ait keşif planlarını ve şartnamelerini Mufla dat 
tuğ-ayı satınalmn komisyonundan ü9 l=ra bedel mukcbilinde aldırabilirler. 

lateldilerin 6.12.38 den itibaren Muğla dağ tuğay karar2ahında 
müteşekkil komisyona hergüo müracaatları . 

• • • Küllükte iki pavyon ve bir tavla ve bir mutbab inşuı kapılı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığından 20.11 38 
den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Keşif bedeli 57842 liradır. 

Kat'i teminab 8677 lircdır. 
istekliler bu işe ait keşif planlarım ve şartnamelerini Mu~la dağ> 

tuğayı satınalmıı lı:omisyonundan üç lira mukabilinde aldırabilirler. İı· 
teyenlere gönderilir. 

isteklilerin 6.12.38 den itibaren Muğla da~ tuğayı kararrihında 
müteşekkil komisyona hergün müracaatlnrı. 

lzmir Vakıflar Müdirlütündea : 

Kemeraltı caddesindeki (hacı) Sadullah otelinin 339 lira bedeli 
keaifli muhtelif tamiratı 20 giin müddetle açık ekliltmeye koDul
muştur. 

lhaleıi 9.12.938 tasihine mi!sadif cuma gOnil 1&at 10 da Vakıf· 
lar idarcıindedir. 

Muvakkat teminat 26 liradır. Bu gibi işleri yapmıı olanların 
ihale ıün\l saat 10 da Vakıflar ldareıiae gelmeleri. 

Eıkişehir Levazım Amirliği Sataaalma Komisyonundan: 

Kolordu iıtihkim taburuna yeniden yapılmakta olan 
bir pavyona elektrik tesi1atı açık eksiltme ile yapılacak
tır. 

Şartnamesi Eskiıehir lef azım im irlil'i sataoalma ko
misyonunda hergün görülebilir. 

Keşif bedeli 550 ve muvakkat teminatı 42 liradır. 

Eksiltmesi Eskişehir levazım amirliği satınalma ko
misyonunda 2.12.938 cuma günn saat 15 de olacaktır. 

P. T. T. Levazım Mtldürlütündea: 

Ankara• lıtanbul, Ankara-Kayıeri ye İzmir-Buna aralarında 
olmak Uzere üç takım, Gçlü, Kayseri-Adana, Eskişehir-Buna ara
sında birer, Buna-İstanbul arHmda ikiıer takım tekli olmalr. üze
re dort takım tekli kuranportör te1i1atile Adapazarında tesiı olu
nacak üçlü kurnnportör repetör merkezi tesisatı kapalı zarf uıulileı 
ekıiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 370.000, munkkat teminnt 18550 lira. olup 
ekıiltmesi 6.1.939 cuuaa ğüoi saat 16 da Aokarada P. T. T. U
mum MildOrlük binHıodaki satıoalma komiayonunda yapılacaktır, 

fatekliler muYakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka
nuni veaaikl ve yukarıda yazılı beher nevi teaiuttan hiç 
olmazsa birer takım teaia ve ınuntaz:aman iıletmit olduklarına dair 
teıintı yaptıkları idare veya müeueae\crden taadikli referans Ye 

teklif mektublarını muhtevi kapalı zarflarını o gün aaat 15 e ka
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartaameler Ankara P. T. T. LevazıDl, lstaubul Kınacıyan ba
aında P. T. T. Ayniyat ıubHi mGdürlütünden 18,l5 lira be.&el mu
kabilinde Ye rilecektlr. 

Milli Müdafaa V ek Aleti Sahnalma Komisyonundan: 

Diyarbakir tayyare alayı için 18 kalem elektrik malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. M11hammen bedeli 12.170 lira 
olup ilk teminat miktarı 913 liradır. 

Eksiltmesi 7.12.938 çarşamlDa gOnG uaat 15 de vekilet aatın
alma komiayonunda yapılacaktır. 

Şartnameai laera-il• kemiıyonda rirülebilir. 
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~tbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Seyhan Vilayetin4ien : 

Hususi muhasebenin 1773 lira muhammen bedelli evrakı 
llıatbuası acık eksiltmeye kenulmuştur. 

Tabettirilecek evrakın cins ve mikdarile nümune ve şart
tıanıesi hususi muhasebe kaleminde görülebilir. 

Eksiltme ikinci teşrinin yirmi beşinci cuma &ünü saat 11 
de VilAyet daimi encümeninde yapılacaktır 

Muvakkat teminat mikdarı 133 liradır. 

~'Ev ve BOro eıyası, Muşamba, Hah v.s. 

~tllir LeYazım Amirliği Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
İımir tayyare kıtaatı birlikleri için pazarlık suretile 

So adet karyola satın alınacektır. 
İhalesi 22 ikinciteşrin 938 talı glinü aaat 10 da Kış 

lada lzmir levazım amirliii ıatıaalma komisyonunda ya· 
Pılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 640 liradır. 
Teminat muvakkata akçası 48 liradır. 
Şartnamesi ve nUmuaesi herglin komisyonda görüle

bilir. 
Pazarlığa iştirak edecekler teminat muvakkatalarile 

bitlikte ihale saatintlen evvel komisyona müracaatları. 

lsmtr ltlııallt GOmrGtü Mldürlütünden 

~ Cinıi Muhamman bedeli 
• •nape, koltuk ya:ııba- '117 

Muvakkat teminab 
459 

'• dolap otaj•r Ye em-••t· 1 nıobilya. 
lhaleıi 29.11.938 ıaat 15 ele kapalı zarf uıulile yapılacakbr. 

b lıınir GGmrilkleri ihtiyal ı için yukarıda yezıh mefruıat kapa· 
•arf uıuliyle milbayea olunccaktır. 
isteklilerin ihale gün ve aaatındaa en az bir ıaaı eYveline ka· 

~~•r teminat ile berlikta teklif mektuplarını uıulü daireıinde mü
'ha komiıyonuna vermeleri. 
~ Şeraitini Ye euafıni görmek fçia her rün GGmrDk Levazım 
't•iıine mfiracaat olunmaaı. 

ı 

~rukat Benzin-Makine yağlan.!._!: 

Milas Askeri Satmalma Ke. Rs.den: 

aı Milas, Küllük, Bodrum, garnizonların senelik ihtiyacı 
't4 ctn 62000 kilo odun 5.12.938 rünü saat t 5 de eksilt 

t}'e konulmuştur. 
~ ~uaammen bedeli 3100 liradır. Muvakkat teminatı 233 
tadır. 

~ isteklilerin ticaret odalarından alacakları ticaret vesi
t~larile muvakkat teminatları mukabilinde Mal müdürlü· 
b~tıden alacakları makbuzla birlikte 5. 12.938 saat 15 den 
dı-r saat evvel satınalma komisyonuna vermiş olacaklar· 
t-r. 

"-~~~~!!!!!!l!ııııııııı!!!!!l!!!!!!!!Pl!l!l!'!!!!!!!!!!!ll!!!!!'!!!'J!!l!!!!!'l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!I 
~
~ferrik 

İstanbul Belediyesinden : 

Kartala bağlı Ballıca köyü okuluna alınacak olan ve hep· 
~e 559 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen inşaat malzeme· 

1 

'çık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdür· 

~r6nde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 
b~ Ve 41 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
ıJe beraber 22-11 ·938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi 

~Cilınende bulunmalıdırlar. 

A..tıkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

\ ~-M. Vekaletinin Cebecideki kimyahaneainde mevcut 
•ı: '4det gaz ocağı ile ötü aletinin tamirlerinin açık ek
~~ tll;si 28.11.938 pazartesi rünü saat 2 de Ankara leva· 

<taıirliği satıoalma komisyonunda yapılacaktır. 
''I ~ llliblerin yapılacak iti mahalinde girdükten sonra 

lı i'lin ve saatte komisyona gelmeleri. 
•,~t,. * Muhafız alayı mutfak bulaşıkhanesinin ocak ıııka
~ tının tamirinin açık eksiltmesi 28.11.938 pazartesi gü
~ •aat 3 de Ankara levazım amirliği aatınalma komis
lltı d "t b a yapılacaktır. 
t~· «tliblerin yapılacak işi mahallinde •ördükten sonra 

' tün ve saatte komisyeoa gelmeleri. 
'\'' .. Pazarlıkla sapla 250 adet adi demir kürekle yüz 
~ kaıma satın alınacaktır. 

•, I llliblerin 28. J 1.938 pazarteıi günü saat 10 da Anka· 
t"aıırn amirliği satınalma komisyonuna relmeleri. 

~1'tta Genel Direkt6rlüğli Satınalma Komiıyonundan: 
li,rta genel diroktörlftiü ihtiyacı için muhtelif ebatta 

MÔNAKASA GAZ!T!SI 

650 adet aleminyom map açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 6 .12.938 sah günü 1aat 1 O da Cebecide Har

ta l'tnel direktörlüğü binasında satınalma komisyonda 
yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 3610 lira muvakkat tem.271 lira olup 
banka ıııektubu veya~maliye vezne makbuzu kabul olunur. 

Kayseri Kor Satmalma Komisyonu Riyasetinden: 

Kayaeri garnizon muzikası için 28 kalem Josef Klay· 
sik markalı saz ve malzeme açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

Tahmin edilen 3000 liradır. İlk teminata 225 lirdır· 
Eksiltmeıi 29· 11.938 salı günü saat 16 da ı•r•ia:on sa

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün satınalma komisyonunda görülebi · 

lir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerinde 

yazılı vesaik ve ilk teminatları ile birlikte belli gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

frzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Samsun Tümen Sa trna1ma Komısyonundan: 
21.11.938 pazartesi saat 14 te ihalesi yapılacağı evvelce 

j)fln edilen Amasya, Çorum, Merzifon garnizonları eratının 
ihtiyacı olau. 600 bin kilo unun ihalesi 28.11.933 pazartesi 
günü ıaat 10 a bırakılmıştır. Şartnamı,sinde değişiklik yok
tur. İsteklilerin teminat ve ve~ikalarile beraber Samsun Tüm. 
binasındaki komisyona gelmel~ri ve zarfların ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon başkanlığına vermeleri. 

Yosrat Alay 9J Satınalma Kom'ayoa.ndan 

Yoarat piyade alay eratı•ın ihtiyacı içia 21500 kilo ııfır eti 
2·12-938 cuma ginö saat 8,30 da alay aatıaalma komiıyonunda a91k 
eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesi her fiİD Hhnalma komisyonunda fÖrü}ebir. 
Muhammen bedeli 3655 lira olup muvakkat teminata 274 lira 13 

kuru,tur. 
Münakuaya iştirak edecoldcrin beUi gün ve saatte aatın alma lto· 

qaiıyonuna m&racaatları ilin olunur. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
İstanbul satınalma komisyonu tarafından 21 ikinciteı

rin 1938 pazartesi günü ihale yapılmak üzere mahalli 
gi\zetelerle ilan edilen 5400 kilo sadeyağın münakasaaı 

21 ikinciteşrin 1938 pazartesi günü tatil olması hasebile 
mezkur münakasa 22 ikinci teşrini 938 salı günü saat 9,5 
ta yapılacaktır. 

Diyarbakır Aıkeri Sabaalma Komiıyonu Batkanhtından 
333000 kilo uman aatın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 

5827 lira 50 kurut olup file teminatı 437 lira 63 kuruttur. 
Şartnamesi ıatınalma komiıyonunda ıörülebilecektir. 

Ekıiltme t.13.938 perıembe rünfi ıaat l 1 de Elazı~da TGm 
binaaı içeriıiade bulunan aahn alma komisyonunda kapalı ı.arf uıu
lu ile olacaktır. 

Teklif mektupları l.12.938 pertembe rünz ıaat 10 a kadar ko· 
misyon reiıliA-ine verilmit olacak ve bu ıaatten ıonra mektuplar 
kabul edilmiyecektir. 

Diyarbakır Askeri Satınalma Komisyonu 
Ba9kanlığından ': 

Tyy. Alavının senelik ihtiyacı olan 27.10.938 perşembe 
ıüoü saat 11 de açık eksiltme ile ihale yapılacağı 
ilan edilen 3000 kilo kuru üzüme istekli çıkmadığından 
bir ay zarfında paıarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli beşyüz on lira, m•vakkat teminatı 
elli dokuz lira yirmi beş kuruştur. 

Evsaf ve şartnamesini istekliler her glln meıai saat· 
laranda D. bakır Lv. Amirliği satınalma komisyonunda 
fÖrebilirler. 

28.10·938 den 28.11.938 gün tine kadar istekliler kanu
nun tesbit ettiği veaaik ve teminatlari ile birlikte komis· 
yona her güa mesai saatlarında miiracaat etmeleri i!in 
olunur. 

Nlt.le C. Müddei' umumilitlnden : 
Nitde ceza evinin 1.12.938 rüoündea 31.5.939 ıünOne kadar 

ikinci altı aylık ekmek ihtiyacı J9. l l .938 ıününden itibaren 20 
a-üa mOddetle ekailtmey• konulmu9b1r. 

ihale 30.11.938 2tlnüne r&1tlayaa Perıembe ,tintı nat 15 de 
Nl~de C. Mlldclei Umunıiliti daireainde mGteıekkll komiıyonea 

yapılacakbr. 

lıteklilerin ekıiltmeye ittiralu için ibal• bedeli muhammeni 
olaa 2500 liranın % 7,5 niıbetinde 187 lira 50 kurutluk teminatı 
muvakkat• makbuaunu komiıyoaa ıretarilecektir. 

İıteklilerin ilaaleye lttiraki i9in C . Müddei Umumiliti claireıine 
Ye t•rtnameyi ıörmek itinde ceıa evi MüclürlitiiDe müracaatlara 
ilin olunur. 

GirHun Satıaalma Komiıyonundan: 
Alayın ıenelik ihtiyaeı elan 40 bin kilo ııttr etine verilen fiat 

kemutanlıkça pahalı ıllrüldfitündea 2490 ıayıh kanunun 40 cı 
maddeıi mucibince J0.11.938 taribinde pazarlıkla ibalHi yapıl
mak (iı.ere 29 l. tetria 131 den itibaren ltir ay mütldetle tekrar 
ekıiltmeye konulmutt.,. 

Muhammen bedeli 7601 ve munkkat teminab 600 liradır. la
teklilerin ihale tarihi olan 30.11.938 çartamlta filnüne kadar her 
rla ıaat 15 te munkkat teminat mektultlarile birlikte aabnalma 
komiıyenuna müracaat etmeleri ilin elunur. 

Berıama Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 
Berıar:ıa garnizon kıtaatı ihtiyacı için 225 ton döküm halinde 

aaman aç~k ekıiltme suretile ekıiltmeye konulmUftur. 
Tahmin bedeli 397d lira 50 kuruştur. 
Muvfkkat teminatı 295 lira 31 kuruştur. 
Sam tnın evsafı ile teslim mahal ve şartlara ıartnamesinde ya· 

zıhdır. ~artname Berıamıtda Uzunçarşıda Aıkerl alım satım ko
miıyooundadır. Görmek iıtiyenler haftanın pazarteıi çarşamba 
ıünlu i ıaat 14 deu 16 ya ye cumartesi ıünü ıaat 1 dan 12 ye 
kadaı komiıyooa müracaat edebilirler. 

E : ıiltme 2-l.kin.-938 tarihine mü1adif cuma ıünü ıaat 10 da 
pılacaktır. 

Eluiltme yeri Berl'amada Uzunçarşıda a1kert satınalma kemiı
yon binasıdır. 

DlSrtyol Alayı Sabnalma Komiıyoauadaa 
Fiatı Miktarı Tutarı Muvak. T. 

Cin i Lr. Kr. Kilo Lr. Kr. Lira Kr. Saab 
Un 12 75 18000 11.200 4590 15 
Yulaf 4 00 64000 29.600 2310 15,30 
Sado yat 97 00 16500 15.675 1275 16 
Ekıiltme :15.1 J.938 cuma ıüna kapalı zarf uaulile yapılacaktar 

Börtyol alayının ıenelik ihtiyacı elan miktar muha•mell flatı 
tutarı muvakkat teminatı cehellere yazılı ot, yulaf, aade yatın 

defa milnakauıı 25.11.938 ıünü Dörtyolda yapılacaktır. 
Bunlardan Yerilecek fiat yükıek komutanca ıali gürülmflt yu· 

Jaf ile udeyafa talip çıkmamıştır. Eksiltmesi yukardaki cetvelde 
ıa.terilditi ıibi her kalemin kartıaında yazılı gün Ye aaatteki 
Dörtyol Belediye daireıinde yapılacaktır. 

Kapalı zarfla yapılacak olan bu ihalelere ait zarf uıülüne tev
fikaa ve eluiltme aaatinden en aır: bir saat evvel belediye aalo· 
nunda toplanacak komiıyona makbuza mukabili teslim edilmit 
olacaktır. Talipler teminat mektup •eya makbuzlarile birlikte 
muayyen olan aaatlerde Dörtyol belediye daire.inde hazır bulun· 
maları ve fartnameleri rclrmek istiyenler her riln Dörtyol piya
de alay leva :ıımına müracaat etmeleri 

Ankara Hukukı Fa1'ülteıinden : 

Cinı\ En az En çok Tahmini F. 
Munldıat 

Teminatı 

Ekmek 40000 50000 9,50 365,25 
Limon 8000 10000 5 37,50 
PıraH 3500 4500 J O 33, 75 
Lahaaa 1000 1500 7 7,88 
Ayva 650 750 15 1,44 
Havuç 200 250 15 28, 13 
Salamura y&prak 250 300 25 5,63 
Maydanoz 2000 2500 2 3, 75 
Elma 800 1000 25 t8,75 
Karnabahar 300 350 15 3,94 
İıpanak 4500 500J 15 • 56,25 

Aakara hukuk Fakülteai için may11 939 nihayetine kadar alı 
nacak olan yukarıda miktariele muhammen fiyatları ve muham
men fiyatları ve muvakkat te111inatları ya:ulı 11 kalem erzak 10 
gGn müddetle münakasaya konulmuştur. İıteklilerin 28.11 .938 pı· 
zarteıi ıünil saat 11,30 da milracaatları. 

Eıkiaebir Leva;ım Amirlij'i Saiınalma Komiıyonundan : 

Han birlikleri ihtiyacı için 9000 kilo kuru Fasulye açık ek
ıiltme ile alınacaktır. 

Euaf ve şeraitini ıörmek iıtiyeoler Eskişehir levuım imirli
ti utınalma komiıyonunda her rün ıörülebilir. 

Tahmin bedeli 900 ve muuakkat teminatı 68 liradır. 

Ekıiltmesi 2.12.938 Cuma g'iinü ıaat 16 dadır. 

Merzifon Askeri Satınalmı:ı Komisyonundan: 

150 bin kilo unun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli 18000 lira ilk teminatı 1350 lirad ı r. İhalesi 5-12-938 
pazartesi günü saat 15 de Merzifonda Muhabere alayı garni
zonıında satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız her gün İstanbul ve Ankara Levazım amirliğinde ve 
komisyonunda görülebili ". 

(Denmı 4üncü aabifede) 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir taaeaine 
tahmin edilen 

fiat 
adet lira eşyanın cinıi 

50 l• Talelte ıırHı 
7 12 yaıı tahta11 
8 25 öğretmen küraiiıü 

1- Yukarıda cinı •e miktarı yazılı efya yeniden yaptırılacaj'ın
dan açık ekıiltmoye lıonulmuttur. 

2- Açık ekıiltme Beyotlunda iıtiklil caddesinde lıtanbul Liıeler 
Muhasebeciliti dairesindeki Komiıyonda 2 nci tetriaio 28 inci 
938 puarteai rGnG ıaat 13,30 da yapılacaktır. 

3- Yapılacak itin muhammen lıtedcli 184 lira olup muvakkat te
minat akçeıi 73 lira ao kuruıtur. 

4- Bu itler hakkında yapılan kroki ye tartname okulda her 
ıün g8rüleltllir. 

S- lıteklilerin reami dairelerde bu ıibi doğrama iti yaptığına da
ir ahamıf yeaika ile Ticaret Odaaının cari sene vHika veya 
ruhaat lavan tezkere.i Ye teminat maklıtuzlariyle birlikte 
belrelerini alıp belli gün ve 1&atte Komiıyona müracaatları. 

l..ıtiyu .. i .. , .. itllri 
Diıelıtıll'I: l..uı Girit 

(8347) 4-4 
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' •• ADMINISTRATIOl'I 

3 
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12 
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Adreue T~l6vapbique: 
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Table u Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Mode Prix CHhD. Liev •'a4ijadicatioa et du 
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----'---------~----d-'a_d..;.i_•d_i_c_a_t __ .. _u_m_a_tı ___ P_r_o_• _ _. __ • __ ~dier des Cbarreı 

A) Adjud ıcations u Rabais 
C:onatru•tion-R6paratien-Trav. 19ublle.Meterlel de CoRatt-aetton-Certooraphle 

Construotion W. C . du Lycee de Kayseri 
Achcvement conıtnıctioa konak gouvernemen

ta• lncesu (aj.) 
Constructioıı konak gouveraemeatal Turıııtlu 

(cab. eh. P. 232) 
Repııration bôtcl Hacı Sadullah. 
Construction pave avec pierres de taille et 

parquets : 300 m. 
Construction deux pavillons, une etable et 

une caisine • Bodrum (cah. eh . L. 3) (aj ) 
Construction deux pavillons, une etable et 

une cuiıine (cah. eh. L. 3) (aj.) 
Construction toınbeau de la mere d' Atatürk 

(cab. eh. P. 50) 

Gre a rre 

Pli CHh 

Publiqae 

• 
Gre a rre 

" 
Publique 

5035 9J 
- -

46329 78 

339 -
559 -

65840 -

57842 -

9989 51 

Electrlcıte-Gaz-Chauffag Cantral {lnatallatlon et Mat6rlel) . 
lnstallation electrique au pa villon du bataillon Publique 550 -

d 'artillcrie. 

Ameublement pour Habitatlon et Burnux-TeplMarla eta. 

Canapes , fauteuilı, tables de bureau, armoi· 
res, etageres et autres meubles analo~a~a. 

Lita : 80 p. 

Travau:ıı: d'lmprlmerle-Papeteria -
lmpreıısion reristrea de la c mptabilite par• 

ticuliere. 

Combuetlbla- Caıoburant-HullM 

Boi• : 62 t. 

DIY8N 

Roseau et autres articlcı de muaique marqııe 
jozef Klayaik : 28 lotı. 

ProYlalona 

Viande de boeuf ou de mouton ou bien de 
chevre : 61 t . {aj ) 

Choux : 7,5 tonnes- ftoirreaux : 17 ,5 tonnes
Epinards : 16,5 t.- Celeris: 1,5 t . · Choux
fleur : 1,2 t.- Carottes : 1 t . 

Haricots seca : 9 t . 
Pommce de terre : 23,3 t . (aj.) 
Viande de bocuf : 30 t. (aj .) 

Pli cach 6117 -

Gre a rre 64'0 -

Pultli'lae 1773 -

ilOO -

Publique 3000 -

Gre a rre 13420 51 

Publique - -

Publique 900 -
2003 80 

Gre a ıre 6750 -

B) Adjudications a la surenchere 
Bois de sapin : 1624 m3 PH caob le m3 5 05 

Menin Askeri Satınalma Komisyonundan 

Cinsi Miktarı Mubnmmen İlk T. 
Kilo bedeli Lr. Kr. Lr. Kr . 

Un 398000 47760 00 3582 oo 
Sadeyağ 18000 18000 00 1350 00 

ihalesi Çarşamba g-linü 30-11-938 kapalı zarf usulile yapılaeaktır. 
Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı ofa13 yukarada 

cins, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatile ihale g-ün, 
saat ve şekli yazılı iaşe maddeleri kapa!. zarf uıuliyle ekıiltmeye ko
nuldu. 

Eksiltme Mersin askerlik: şubeııinia üat katında a'>keri mabafelde 
askeri aatınalm :ı komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Zarflar aynı günde açılaş saatinden bir aaat evveline kadar kabul 
edilir. 

Fazla hilgi edinmek iıtiyen istekliler ukeri satınalma komiayo· 
nunda mevcut olan şartnameleri her zaman göre bilirler. 

Marmara Ü11übahri K. SatıoaJma Komiıyon•ndaa 

Cinsi Kilosu 

Koyun eti .25000 
Sığır eti 30000 
Ku:ıu eti 20000 

Tahmini fiat 
Kuruı 

40 
25 
45 

Tutarı 

Lira 
10000 

7500 
9000 

---

ilk teminatı 
Lira K. 

26500 1987.50 

Komutanlık deniz erahnın yıllık ihtiyaçlarından olup yukar.la cinı 
ve miktarı yazılı üç kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 26 ikinciteşrin 938 cumartHİ günli aaat 12 de l:a•itte 
Tersane kapısındaki komisyon binaaanda yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabilinde komiayondan alıaaltilir. 

Eksıltmeye iıtirak edece~ iateklilerin 2490 aayıh knunun iıtediti 
vcsaikle birlikte yukarda miktarı gösterilen ılk teminat makbuzlarını 
h vi teklif mektuplarını muayyen gliıı ve aaatten bir Hat evveline ka· 
dar komisyon başkanlıfına vermeleri. 

378 - Dir. Culture KayHri 29-11-38 14 -
- - Dir. Trav. Pub. Kayaeri Dana 1 moie 

3474 73 
" Maniıa 8-12-'8 16 -

26 - Oir. Vakoafı lzmir 9-12-38 10 -
41 25 Muaicipalite • 6-12-38 16 -

9878 - Com. Aeh. Brirade Mutia 6-12-31 

8677 - ,, 6-12-38 

749 25 MuDicipalite Izmir 2-12-38 16 -

42 - Com. Acla. lntend. Eskişehir 2-12-38 15 -

4'59 - Dir. Det1ane• lmportations lamir 29-11-38 15 -

48 - Co•. Ach. lat. Mil. lzmir 22-11-38 11 -

Vilayet Seybaa 25-11-38 11 -

233 - Com. Aeb. Milit. Mil.. 5-12-38 15 -

225 - Com. Ach . Corpı Armeo Kayseri 29-11-38 1' -

1006 50 Com. Acb. lnt. lzmir 22-11-38 11 -

147 68 Co•. Ach. Milit. Balilteair 5-12-38 10 -

68 - ,, Eskifehir 2-12-38 16 -
150 29 ,, Milas 3-12-31 9 
506 25 

" 
,, 3-12-38 11 -

615 09 Dir. Fortta Vil. Denizli 16-12-38 15 -

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma Komiıyonundaa_:_ 
Ankara warnison birlik ve •ileaHıelerl için 25.000 kilo lzü

mün kapalı zarfla ekailtraeai 28. 11 .938 pazarteai gOuQ saat 15 de 
Ankara L V. lmirliti aatıaalma komlayoauada yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 5000 lira ilk teminatı 375 liradır. ŞartaaıaHİ 
miayonda görDlür. KanuDi nalkalartla buluDaa teklif mektupları 
nın uat 14 e kadar komisyona verilmeai. 

• • • Cinai Miktarı Muhammen bedeli hlt teminatı 
Kilo Lira kuuı Lira kuraı 

Ekmek 25460 2800 60 210 05 
Kırıkkale aakeri uaat lia.si kadro erleriaiu ihtiyacı olan 2M60 

kilo ekmetia 28.11.938 çarıamba günü aaat 14 de açık ekailtıae 
ile alınacaktır. İıteklilerin 210 lira 02 kuruıtan ibaret ilk teminat
larını Kmkkale Aakeri fabrikalar mubasebeciliti vezne•ine mak
buz mukabilinde yatırarak belli wün ye aaatte mektep aatınalma 
komiayonuna r•lmeleri. 

• 

SOUS PRESSE : 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mise a jour par 

A. TEVFİK 
Suivie d'un lndex Aaalytique 

iN VINTI: 
Cbeı le Traducteur: A. Tevfik, Siıorta Haa, Galata 
Claez l'Editeur: Mlaakaaa Gazeteai. Tel: 41442 

Et dana lea GrudH LibrairiH 

Avis Officie s 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
Des limeı de diverses eıpcces d'uoe valeur esti~· 

tivede 26.330 Ltqs. seront achetees par voic d'~dj~~ 
cation ıous pli cachete le Mardi 3 Janvier 1939 a l 
30 •• local de l' Administration Generale a Ankara· ; 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettr~ 
11 

la Presidence de la Comıaisıion ~e jour de l'adj udi.catıde 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, uae garantie provisoıre 
197 4. 7 5 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. . de 

Lea cahiers des charıes sont en vente au prı:x 
130 ptn. aux Caisses d' Aakara et de Haytlarpacha· 

(8431) 3-4 
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Sah 22- l 1-931 

Sud kostik (Aak.. Fabr.) !f! 842 
Mangal kömirü (Ank. Lva.) .,! 864 
Un (Karaköae Ask. SAK) m 874 
lnıaat mabemeai (İ•t . Beled.) .\ ; 87-4 illl'I 
Ank. ~arı ruino binası üst katında yap. peneere demirlerinin 

ve yerlerine vazı işi (DDY) .\: 874 
Akümülatör plakaeı (Ank. Beled.) ~\• 174 . (f)l ıt" 
Trakya U. Müfettişlik binuıada yap. kalorifer tesia. ve taaırat 

ne Nafıa Müd.) ,\'; 874 
Amerikan bezi {İıt. !eled.) •'! 872 
Köaele (lıt. Bele•.) .\! 872 
Fototraf makinesi (MMV) J\! 872 
Kömür nakli (DDY lzmir) .\'; 875 
Yulaf (Balıkesir Ask. SAK) .\! 875 
Sabun (Ylikaek Ziraat Enıt .) .:\! 875 
• Traktör ve boş çimento torbası (Tekirda~ Vil .) .;\! 875 
Kesilmiş sığar eti (İzmir Lvz.) J\~ 875 
Caddobestan iskele yolunun tamiri (lst. Beled.) ~\! 877 
Vakıl binuı tamiri (Mersin Vakıf. Dir.) .ı\! 879 
Foto2"raf alit ve edevatı (Ank. Seled.) .'\! 881 
Hangar inş. (Türkkuşu Geael Dir.) ;\! 881 Vil.) 8$~ 
Kuma, kürek, keser, g:mici feneri, amele çadırı (Kütahya 
Koyun •ti (Çanakkale Mst. Mvlt.) J\i 882 
• Çam ağacı (Ordu Orman Bölge Şef.) .\! 882 
Anır deposu ilivei İnf. (Kütahya Vil.) .J\! 882 
Masut, vakum, üstüpü ve benzin (Kütahya Vil.) ,;\; 882 
Depo tamiri (Denizbank lst. Şuh . ) m 883 
Odun ve kömür (Gaziantep Li•esi Dir .) .\! 883 
• Kereste, çam ağacı (Kastamonu Orman Dir.) .ı\! 883 
Kelepçe ve kilıd (lst. Jandarma SAK) ,;\'; 884 
• Keçi deriıi tT. C . Ziraat Bankası Müd.) J\; S8" 
Sadeya2" (Orman Kor Genel Komut.) .:\! 886 birD"9 
Başmlid. binuının zemin katındaki beton kolonlar üzerine laat 

(lst. Gümrük. Başmüd . ) .ı'X! 886 

- ~0:1&~ 

Merdi 22-11-938 

Rep. bit. han Vakuf (Dir. Vakuf Mcrsia) No 879 
Articlea photographique (Mnnicip . Ankara) No 881 
Censtr. hanrar (Di.r . Gen Türkkutu) No 881 . _ No s$2 
Pelle, piocbe, daloır, lanterne, tentes ete. (Vıl. Kutabya) '}, 
Viande de moutoo (Com. Ach. Place Forte Çanak.) No 88 
• Bois de upia (Dir. Forets Ordou) No 882 
Conatr. ecurie (Vil. Kütabya) No 882 
Mazout, vacouıa, etoape et beoziae (Vil. Kütahya) No 882 

Rep. bit. depôt (Dir. Denizbank lst .) No 883 
Bois et charbon (Dir. Lycee Gaziantep) No 883 
Menottea avec cacienas (Com . Ach. Gcnd. lst.) No 884 
• Peaux de chevre (Dir. 8anque Africele) No 884 
Soude caustique (Fabr. Milit.) No 842 
Cbarbon de boia (lntend. Aakarn) Ne 846 ~14 
Materiaux •e constr. (Mun. lst.) No 874 fll' (O'' 
Conatr. grillea ele. au casino de la gare (Ch. de Fer Etat) ce 
lostal. chauffage central et rep . a la bat . inspec. r en. Tbr• 

Trav. Pub. Edirae) No 874 
Toile americaine et cuir (Mun. Iıtanbul) No 872 
Madaine photoıraphie (Min . Def. Nat.) No 872 
Tranıport bouille (Cb. de Feıı Etat lzmir) No 875 
Avoine (Com. Aca. Milit. Balikcair) No 875 
Savon (lnıtitut Agricole Ankara) No 875 
• Tracteur et bidona vieos (Vil. Tekir4iat) No 875 
Viaade 4ie boeuf (lntend. lzmir) No 175 
ltep. route echelle Ca•delt stan (Man. lst.) No 877 


