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İnşa t 
~~ Ta,,.,irat, Nafia işleri, Malzenıt,_ Harıta 
~Öy k --
E:. onuk odası inş. 
tııratı S . p arıye hastahanesine ilaveten yap verem 
Ôd:v~on Yapı11ı (1 kısım) 
1'rab:ıştc Y•p. idarei hususiye kura~ı 
Del'.· on şehrinin halihazır haritaları tam.imi (temd) 

ıs ırll\ d .. en ercJ,.,kı asri meı:arla 011n Er7.unım yoluna 
.. a:ı:ır " l' Oph cephe11nde yı le ılan kısmı inş. 

l\şa~"e ~ N. lı dikimevı tamiri 
f .. · •hçc müskirat fabrikasında yap. kantar Ye it
.. ıye b' l' k ınaları (şart. 25 kr) 

0 
adda K 1 · · Gömencı... teriilat ... a

1 
zaov1anın su :ııaa~ı ıçm yap .• 

( 
orı e su ama kanalı ınş. ve sınaı ımalatı 

f. Şart, 50 L) 
dreıtıit l\ılia te yeniden yap. ilkokul inş. 
la~e belediyece mübayaa ve tesis edilecek hu?. 
dah~ı~ası makınalarıle teferruatı ve bına inşaatıle 

D· ılı tesi1atı 
1Yarb k d _ . k a ır a bulunan hangarların go11tcrılecek yerde 
urulaıaaı (şart. 150 kr) 

aç. elcs. 5450 38 
'993 Ol 
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" 
" 
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" ,, 

65'31 45 
1500 
1314 75 

3726 2J 
4991 69 

kapalı z. 1225000 -

" 
'..l.6491 16 

7645, 18-2'lfl0.08 

kapalı 7.. 29889 52 

~ktı ık-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~Udurnuda yap. olan elektrik tesisata için direk : 70 ad ı\Ç. ekı. 
1 
~cal, Elbi~e, Kunrlurn, Çamaşır ı.s. 
~ant0 (k . -:---- -~ 
Yak adın kolcuları ıçın): 15 ad. 
. ı.- ete: 7240 k 
'\19 • 

• don: 22000 ad. 

~ob·ı ~Ya, ve büro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 
1\ --ok 1 b 
(( 0 ası: 10 ad. - camlı dolap: 3 &d. 

~~te-T ahta v .s. 
~eşe b 

il~ aşlık raydan yapma telgraf cfoeklerı ucuna 
""e ed l tv1ı.ıh t rnek ıçin~ 1000 ad. 

~. telif k 
•vıe er esle 

4e k" .. 
~ 0 Pru traversi: 148,548 m3 

,ı ~~at, Benzin, Makine yagları v. s. 
totılob·ıı - -

Benz.inı: 16553 k. 

·vı .. 
~ 

'y •t•kl 
~llhteı'.k P•mulc:: .13 t. 

ru ıf bakır ocak. malzemesile bakır ve pirinç bo· 
Zıttı~ .. Çubuk ve levhalar (şart. 17 ,64 L.) 
ı::- .., .. ra k" 
ı:.tu 11 ag-ıdı: 93 m. 
Yurı nıakinesi: 1 ad. 

lço~ll~Orap ipli~i: .L6000 k. (şart. 2 L) 
~lld atı: 2 b:aş 

urnud 
dire2"· a Yapılmakta olan elektrik tesisatından 70 

~~er t ~n ınahallerıne montajı işi 
Ilı fil~ ~ııu: 50 ad. 
•iitu rıkası için maltina ve teferruatı (Bale: İnfaat 

~ tlunda) 
~~"ilk 
ıç ~t, Sebze v. :s. 

uru ~ 
s.b uzua:ı : 1200 L 
h Un: 2 iL 

a•rb 1 t. 
~e::!•: 400 k. - nohud: 300 k. - börülce: 300 k. 
~- • ~:e~: 100 k. - piı inç: 150 k. - bulgur: 300 
b Ytınyat: 120 k. - sadeyağ: 110 it. 

ıl ) ~üzayedeler 
-~ilk 

inen 
1;: C•t, d'k· •ucat, çadır, elektrik eşyası, yün mensu· 
~e~erli ı ış lllakina, yai•, v.s. eşya 
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n 
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7'.:>0 -

k. 2 50 
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" 80 
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'.2520 -
5880 
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279 47 
374 38 

sosoıo 

2020 51J 
572-174 
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17 -
11)'2 <ı7 

1023 

101 ')5 

. 000 -
·190 21 

327 75 

321 75 
17858 88 

" 19 
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57'2 -

~eL· Şurı.ıp·'l .1 ~ 11:1 e ·- varı 
ltırı "r•k: 40 t 

,, 
paz. yüzde 15 

l\u eknıc1t · 
Çijkçek kırıntısı: 1,5 t. 

ınece gölünde balık avlamak hakkı (temd) 
" 
" 

'22 50 3 40 

Daha fazla malumat ve ilarıların 

Müzayedeler Listesi 
-· ~~--~ ----~ 

Müracaat yeri Gü11 Saat ----- -- -

Muğla Vilayeti 

İzmir 
" 

" 
Trainon Belcd. 

'l'oph11ne Lvz. SAK 
İnhlıııarlar U. Müd. 

Nafıa Vekaleti 

Balıkesir Vil. Daimi f.nc. 
Kıliııı B~lıtd. 

Dıyarbalm Lvz. SAK 

Mudurnu Urbay. 

22-3-38 
31-3-38 

31-0-38 
18-3-38 

11 

11 
14 

:.!2-3-38 14 -

28-3-38 
1-4-38 

18-4-38 

4-4-3~ 

9-4-38 

4.4.3.) 

14 -
15 -

15 -

15 
15 

15 -

3-3-38 ıti b. 15 gün 

Gum. Muh. G K İst. SAK 18-3-38 l"ı 
l.,,t ja'ldarma SAK 1-4-38 15 
M. M. V SAK 5-4-38 11 

f.dıemıt Ort.ıokul Dır. 29-3·38 e lı::ııdar 

U. 1 >. yollau Sirkeci ( . l-38 15 30 

Denizbank lst. Lim. işi. M. 29-3-38 10 -
D D. yolları Sirkeci :!-4-38 10 30 

M. M. V. SAK 21-3-38 11 -

Tophar.e Lvz. SAK 22-3-38 
Dev·~' ı. y .ı, Ank. H paşa 2-5-38 

15 
15 30 

İ.sı. Jandarma SAK 
lst. C. Müddeium 
M. M. V. SAK 
Ankara Valıliğı 

Mudurnu ilbay. 

Ziraat Vekaleti SAK 
Kilis Beled. 

İstanbul Komut. SAK 

" Kadıköy Vakrlar Dir. 

lst. Güınrüklerı Ba~müd. 

lzmir ithalat Güınr. Mud. 
inhisarlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 
lst. Defterdarlığı 

1-4-38 15 
1 4--~8 15 

31-3-38 11 
28-3-38 ıu 

3-3 38 itıb. 15 gün 

30-3-38 
9-4·38 

21-3-38 
21-3-38 

1-4-38 

23-3·38 
31-3-38 
22-3-38 
30-3·38 

ıs 

15 

15 30 
16 
15 

14 
ıs 30 

tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere •nüracaat ediniz 

inşaat - Tan i rat-N_ dı~ isleri v~_ Vla.!_zem~~.!::_~~rit 

Trabzon Belediye Encümeninden : 

Açık eksiltme usulile yaptırılacağı ilan olunan 1500 
1 lira muhammen bedelli 1 1000 mikyasındaki tesviye mün· 

hanili şehir haritası eksiltmesine ihale :ı-ünü kimse talip 
çıkmadığından eksiltme on gün müddetle temdit edil

miştir. 

İsteklilerin evvelki ilan veçbile ehliyet vesikaları ve 

teminatı muvakkata makbuzlarile 18.3.938 cuma günü 
saat 14 de Enciımene müracaatları ilan olunur. 

" 

*"' * Değirmenderedeki Asri mezarlığın Zrzurum yolu
na nazır cephesine yıkılan kısmı 1314 lira 75 kuruş be· 
del ı~eşifle ve açık eksiltme usulile inşa ettirilecektir. 

Teminatı muvakkata miKtan 97 lira 60 kuruştur. İs· 
teklilerin ehliyet vesikaları ve temin.:ıt ınakbuzlariyle bir
Jikte eksiltmenin icra edıl ceği 2!.J.938 sah günü saat 
l4 de encümene mür caatları ilan olunur. 

Kilis Belediye Reisliğinden : 

Kiliste Belediyece mabayaa ve tesis edilecek buz fa-
brikası makinelerile teferruat. ve bina inşaatile dahili 
tesisatı eksiltmeye çıkarılmıştır. Mc kine kısmmın 

keşif bedeli 7645 iır:ı i8 ~unış ve bina inşaatımn keşif 
bedeli de 2260 lira 8 kuruştur. 

Talibkr bina ve makine kı"ıınları keşiflerine ayrı ayrı 
eksiltme talebinde bulunmaları lazımdır. Belediye her 
ikisini birden veyahud ayrı rı ihale etmekte serbesttir. 

Muvakkat teminat makineler ve tesis için 573 lira, 
biııa inşaatı için 17 4 liradır. 

Makinenin ve. bina inşaatının plan, proje ve keşifleri
ni arzu edenler lstanbulda Galatada Büyük Hendek 57 
numarada mühendis Şönman ve M. Esb-enazi ve müra
caat etmeleri. 

El~siltme ve ihale kapalı zarf u"'uliledir. 
Eksiltme ve ihale 9 nisan 938 cumarlt~si günü saat 

15 te Kilis te Belediye Encemeni huzurunda yapılacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan: 

f ophanede iki No.Iu dikimevinin tamiri 28.3.938 pa
zartesi günii saat 14 de açık eksiltmesi Tophanede Le
vazım Amirliği S atmalma Komisyonunda yapılncakhr. 
Keşif bedeli 3726 lira 2~ kuruştur. İlk teminatı 279 lira 
~7 kuruştur. Şartname ve keşfi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni ve •kalarile beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

Balıkesir Vılayeti Daimi Encümeninden: 

Kapalı zarf usulile el iltmeye konulan iş: 

Edre nitte yeniden yapıl cak ilk okul inşaatı olup ke
şif bedeli 26941 lira 16 kuruştur. Muvakkat teminat 2020 
lira 59 kuruştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
Proje, mesaha cetveli, keşif :ıame, fi atı vahid cetveli, 

eksiltme şartnamesi fenni şartname, mukaveie projesi, 
bayındırlık işleri geuel şartnamesi. 

İstiyenler bu evrakı Vilayet nafıa Miidürlüğündc veya 
Daimi encüıne ı kalemiade görebilirler. 

Eksiltme 4 nisan 938 tarihinde pı:ızartesi 
15 te Balıkesir vilayeti hükumet binasında 

daimi encümen od&sında yapılacaktır. 

günü saal 
müteşekkil 

Eksiltmey~ girebilmek için 938 yılı ticaret vesikası ve 
muvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektubile ve 1938 yılı için 
Nafıa vekaletinden almmış ve bu nevi ışlere girmeğe 
sa ah!yet veren müteahhidlik vesikasının ibrazı meşrut 
olduğundan ·stek\ilerin yukarıdaki şartlar ve 2490 numa
ralı kanunun hükümleri daira.sin<le ııazırlıyacakları zarf" 
Jarına muayyen t rihre ve ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz nıukahHinde vilayet makamına vermeleri, postada 
gecikmeler kabul edilmiyeceği ilan oıunur. 
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Sayfa 2 

. Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Tokadda Kazovanın sulanması ıçın yapılacak Göme

nek Regülatörile sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı, 
keşif bedeli 1,225,000 liradır. 

Eksiltme 18.4.938 tarihine rastlıyan pazartesi güaü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su 
EksiJtme Komisyonu Odasmda kapalı zarf usulile yapı· 
lacaktır. 

İstekliler: EksiUme şartnamesi, mukavele projesi, ba· 
yındırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro· 
jeleri 50 lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 50.500 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve 400 bin lirahk Nafıa Su 
işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve buka· 
bil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden cflınmış müteahhidlik vesikası ibraz 
etmesi, isteklilerin teklif mektublarını yukarıda ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satmalma Komiiiyonundan: 
Diyarbakırda bulunan hangarların gösterilecek yerde 

kurulması kapalı zarfla eksiltmeye kenmuştur. 
Eksiltme 4 nisan 938 saat 15 te Diyarbakır Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 29889 lira 52 kuruştur. İlk temi· 

natı 2242 liradır. F enni şartname ve keşifler 150 kuruş 
mukabilinde tayyare alayı ayniyat muhasibliğinden alınır. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Nafıa Vekaleti veya Direktörlüğünün müteahhidlik vesı· 
katarı ve teklif mektublarını Komisyona vermeleri. 

İzmir Vilayet Daimi Encümenindeıı: 

Emrazı Sariye hastanesine ilaveten yaplırıla('alc verem 
pavyonu yapısı hir kısımı 999J lira hir kuruş açın tutarı 15 

gün ıniiddelle aı;ık eksiltmeye konınıı~tur. Bu işe ait keşif, 
~artrıanıe ve!'lair evrak Nafıa ınürlürlüğünde görülüp incele
nehilir. 

İsteklilerin :M<X) say ılı ya:,a lnikümleriııc gört' hnzırla
yaca1dan teminat ve vc;;ikalarile hirlikte ~~ 1.3 <BS pcrşt'ıııbe 

~iınii ı=an l 11 de vilfıynt daimi em·ümenine başv ıı t ınalıırı. 

İzmir lii Daimi Encüm~niııdcn· 

Ödemişte yaptırılacak idarei husu~iye kurağı 653 t lira 
45 kuruş açın tutarile 1;) gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İstekliler hu i şe ait açın ve şartnameleri nafia müdür
lüğünde görüp inccyelehllirler. 

İsteklilerin 2490 sayılı ya~a hükümlerine göre hazırlaya
cakları teminat ve Ye:,İkalarile hirliktP 3 l.~.938 per~emhc 

günü saat 1 l <le l li daimi encümeninP başvurmaları. 

~1ıığla Vilayeti Yatağan N:!hiyesi Ahi Küy Muhtarlığından: 

KöyJe yapılacak :1<1.SO lira ~8 kurnş bed~li keşifli kiiy 
konuk odası inşasal açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltıne 22,3.938 salı günü Ahı köy ihtiyar heyeti ta
rafından yapılacaktır, 

Ek;;iltmeye girmek istcyrnler yüzde 7,5 teminat akçesi 
olarak 408 lira 78 kuru5luk !,anka mektubu veya makbuıu 

ibraz eJeceklerdir. 
isteklilerin lıu gibi i:;-lcri yaptıklarına dair ehliyet vesika· 

::ıı veyahut Nafıa Vekaletinden alınını~ miil~ahhitlik vesikası 

gö::~tenneleri ve tica~et odasına kayıtlı bulunmaları lılzımdır. 

Bu i ~e ait ke~if, proje ve şartnameler Ahi köy odasın· 

dan lemin edilir. 

• • • 

Paşal:ıahçe mibkirat fabrikaı;ında yapılacak kantar va it
faiye uinaları in~aalı, Bak: İııhi ::ıa rlar U. Müd. llanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. _ _..,,_,.,_......-....--._ . ....... .~,.ıww--~• _,,__ 

Mudurnu Urbaylığmdan: 

Mudurnuda yapılmakta olan elektrik tesisatından 2023 
lira 35 kuruş muhammen beaelli 70 direklik uıalzeme 
3 3.938 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulciu2undan isteklilerin proje ve fenni şartna· 
mesini görmek üzere encümeni daimiye müracaatları ilan 
olunur. 

Mobilya, f v ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Edremit Otaokul Direktörlüğünden: 

Okulumuzun ihtiyacı olan 10 kok sobası ve 3 camlı 
dolap 14.3.930 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık c <siltmeS?e konulmuştsr. İhale 29 mart salı günü ya· 
pılacaktır. Taliplerin ok ı lda müteşekkil komisyona müra · 
caatları. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Gümriik Muhafaza Genel Komutanlığı lstaııbuJ 
Satınalma Komisyonundan~ 

Gümrük kadın kolcularına yaptırılacak 15 mantonun 18 
mart 938 cuma günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır, 

Tasınlanmış tutarı 222 lira ve ilk teminatı 17 liradır. 
Şartname ve kumaş nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

İstP.kliJerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile 
gün ve saatinde Galata eski ıthalat gümrüğündeki k.omisyo· 
na gelmeleri. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı 

93 metre 

7240 kilo 

Cinsi 
Zımpara kağıdı 

Vaketa 

Tahmin bedeli İlk teminat 
Lira. K. Lira K. 

55 80 4 19 
18027 60 1352 07 

18083 49 1356 26 
Vekiller Heyeti kararile 938 senesine sari mukavele akti 

~uetile alınacak olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı 

yukarıda yazılı 7240 kilo vaketa ile 93 metre zimpara ka· 
ğıdı Gedikpaşadnki Jandarma satınalnıa komisyonunca 1 ni· 
san 938 cuma günü saat l::> de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu iki kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere de ihalei:ii 

caiıdir. 

Şartname hergün Gcdikpaşadaki Jandarma satınalına ko 

misyonunda görülebiJir. 
İsteklilerin paza.rhk gün ve saatinde kanun ve şartname

sine göre lazım gelen ilk teminat mektup veya makbuzları 

ve evraklarile komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Her bir tanesine tahmin edilen fiyatı 62 kuruş olan 22 
hin tane kısa don kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

İhalesi 5.4.9J8 saJı günü saat 11 dedir, 

İlk temınatı 1023 liradır. 
~vsaf ve şartnamesini görmek iı;teyen bedelsiz olarak 

hr:rgün öğleden soııra M.M.V. satınalma komişyonuna mü
racaat. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~ayılı kanunun 2 ve :3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektnp

larile birlikte ihale saatindeıı en az bir saat evvel komisyo· 

na vermeleri. 

Kereste, tahta ve saıre 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1340 lira olan 1000 adet raydan 
yapma telgraf direkleri ucuna ilave edilmek üzere meşe 
başlık açık eksiltme usulile 1 • .f.38 cuma günü Sirkecide 
9 cu işietme binasında mubayaa komisyonu tarafından 

saat 15,30 tla satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vesikalarile bera· 

ber 10 l lira 25 kuruşluk muvakkat teminat mektublarile 
komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız o
larak komisyondan verilmektedir. 

Denizbank İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Cins, ölçü ve miktarları şartnamesinde yazılı keresteler 
açık pazarlıkla mubayaa edilecektir. 

Taliblerin 2000 liradan ibaret muvakkat teminatlariyle 
29.3 938 salı 2ünü saa 1 O da Şefler encümenine gelmeleri 

Şartname ve izahat ıçın hergün Levazım servisine 
müracaatleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 6.536, 11 lira olan muhtelif eb'atta 
148,548 metre mikabı meşe köprü traversi kapalı zarf 
usuliyle 2.4.938 cumartesi günü saat 10.30 da Sirkecide 
9 uncu İşletme binasında Mübayaa komisyonu tarafından 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmık istiyenlerin nafıa ve diğer vesikalariyle 
beraber ve 490,21 liralık muvakkat teminat mektubu ila 
komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız o· 
larak komisyandan verilmektedir. 

1'1ahrukat Benzin-Makine }' a~tian v. s. 
~------------------------.._;.----.,_.---

Milli Müdafaa Vclcaldi Satınalma Koınisyonundan: 

Açık eksillme ile 16553 kilo otomobil benzini satın 
alınacaktır. Beher kilosuna 26 kuruş 40 santim fiyat tah~ 

17 Mart 1938 ..,-
.,..,... aJA&•~ 

min edilmiştir. İlk teminatı 327 lira 75 kuruşhu. İhalesi 
21 .3.938 pazartesi günü ıaat 1 J dedir. Şartnamesi MMV 
Satmalma Komisyonunda görülebilir. Eksiltmeye girecek• 
lerin ilk teminatları ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 madde· 
lerinde yazılı belgelerle birlikte Takti muayyeninde MMV 
Satmalma Komisyonunda bulunmaları. 

--Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinde•: 

Muh.ımmen bedeli 352722 lira olan muhtelif bakır ocak 
malzemesile bak1r ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 2.5.38 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u;-,uhle Ankarada jJa· 
re binasında satın alınacaktır. Bu i~e girmnk istcyeııJeriı'. 
17858.88 liralık muvak~at teminat ile kanunun tayin ettiğ~ 
vesikaları ve Nafıa miiteahhıtlik vesikası ve tckliflermi ayrıı 
gün saat ~ l,30 a kadar kom is yon reiı:;liğine vennı· leı i il· 
zımdır. 

Şartnaırn·h~r 1764 k ıırıı~a Ankara ve HaYdarpa:a vezne· 
}erinde satılmaktadır. 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Bir kiloauna tahınin edilen fıyatı 250 kuruş olan 16000 kil~ 
yün çorap ipligi kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır . Şartnaı:oe'' ~ 
200 kuruş bedel mukabilinde satılmaktadır. Talibler bergün 1<0

: 

misyona müracaat edebilirler İlk teminatı 3000 liradır. İbal••1 

31.3.938 pe:şembe günü saat il dedir. Eksiltmeye ırirecekleriıı 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ündü maddelerinde yazılı veıikalat• 
ve ilk teminatlarile birlikte teklif mektublarını ihale saatindell 

rr.:n az bir saat evvel Ankara MMV Satanalma komisyonuna .;e 

meleri. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul ceza evi için satın alınacak bir adet etüv ına· 
kinesi açık eksiltmiye koıımuştur. Muhammen beael 750 
lira olup muvakkat teminat 56 lira 25 kuru~tur. Şart11a· 

meyi görmek istiy>!nler tatil günlerinden maada hergu0 

İstanbul Sirkeci Aşir ef. sokak 13 n!lmarada adliye te· 
vazım dairesinde görebilirler. Eksiltmenin 1.4.938 cuııı' 
günü saat 15 te Adliye levazım dairesind~ yapılacağı 
llan olunur. 

Zirai Kombinalar Kurumu Müdürlüğünden: 

1- Kurumumuz için açık t-ksiltme usulile şartnamesi rnuci• 
bioce 50 adet eğer takımı satın alınacaktır. 

2- Eksiltme günü 30.3.38 çartamba giinü saar 15 tedir. . 
3- Beher eğer takımınıo muhammen kıymeti 80 lira ve 11'

11 

vakkat temiaatı 300 liradır . 
4- Şartnamesıni ve nümunesini görmek isteyenlerin kuruf11

11
. 

muza ve isteklileri:ı 2490 No. lı kanun mucibince i'erekli beli~ 
lerile ve teminatlarile ek3iltme günü ~iraat vekaletinde ıataı.t• 
ma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Ankara Valilijinden: 
ıa 

4-6 yaş ve yüksekliği 1,39- 1.43 arasında olmak ve her tiit ( 
baıtalıldan nlim ve koşum vasıflarını haiz iki at 28.3.938 paı~~ 
tesi günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacağından istekliltf~ 
hayvanlarını aynı saatte vilayet Sıhhat Müdürlüğü dairesinde ı1'I 
teşekkil Komisyona göstermeleri. 

Mudurnu Urbaylığından: 
o 111 

Mudurnuda yapılmakta olan elektrik tesisatından 1 ~. 
direğin mahallerine Montaj işi beher direğin 7 lira 111~~ ~" 
hammen bedel ile 3.3.938 tarihinden itibaren 15 gil' }ı 
müddetle açık eksiltmeye konu~duğundan isteklilerin eıJ 
cümeni daimiye baş vurmaları ilan olunur. 1 

' İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•": 

Yedek Su hay okulu için 13 on yatakJık pamuk 22.3.9~ ~' 
salı giinii .;aat lS rte Topha11cdc levazım flmirliği ~atııı3 1 "'ı ~ 
komisyonunda pazarlıkla ..::ılın tdımıcaktır. Tahmin be~~- ~ 
4290 liralık teminatı ~21 lira 75 kuru ;;ıtur. Şarlnamr: v(: ",, 
mune~i koıni,;yomJa giinilehilır. l::ıtcklileri ıı belli ~alle ~ 
misyona gelmeleri. 

* • • o•; ~ 
Buz fabrikası için makina v.s. alınacaktır. Bak: inşut • 

nuna Kilis Beled. ilioına. ,/ 

~YE!!!SZ~"!!!!'!!'"'"!'!._,"!'!'!"'...., __ ~...---·-----www~~~"FP"-"!~--!!!!'!"'~~~~ 

Erzak, Zahire, Et \ e Stbzc · 

İstanbul Komutanlığ• Satmalma KomisyonundaP: 0 

İhale iÜnÜ talibi çıkmayan 33 tümene bağlı kıtaat ihtiyıı';i b 
lan 1200 kilo çekirdekli razaki üzümün ihalesi pazarlıkla z•·'/I_ 
pazartes.i günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhamrnen t utar• / 
liradır. ilk teminatı 189 liradır. Şartnamesi hergiin öitlederı (1 

vel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuı ~t: 
mektubluile ihale günü vakti ınuayy~nind~ Fındı!dıda ko•011 

lık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 



.~.~~~~~~~~~~~~~!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~~~~;M;Ü~N;A~K;A;S~A~G~A~Z;E;TE;S;t!!'!!!!!!!!!!!'!!!~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~S~a~yf~a~3~~--
ıt' • lb•le ~ ~ . 
'at ihti 2'Unu talibi çıkmıyan Iatanbul komutanhtma bağh :rt 938 Yacı olan 21000 kilo 1&bunun ihalesi kapalı zarfla 21 

tlatı. sssti~.:ı:artesi .günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen 
tde~ ev •;•dır. ilk teminatı 441 liradır. Şartnamesi hergün 

~~hu~ ve '-'e komisyonda görülebilir. İstekJilerin ilk teminat 
e'ddtletin~a ınektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

11 en az b~ yazılı Yeııikalarile beraber ihale günü ihale aaatin· 
0llı.ııta~lık ır saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda 

•atanalına komisyonuna vermeleri. 

Ciıııi h:adıköy Vakıflar Direktörlüğünden: . 
kilo kilo fiata muvakkat teminat 

~~•b l~a~rq 
0hııd 1\ a .. bunya 400 9 2 70 
0r~ı <lrabiga "k' · 300 9 2 03 ce 8 ı ıncı 

.t'ciıtıek -;dıl'rna 300 8 1 80 
'tiıı.c avşancıl 150 11,50 1 30 
lllitıt ÇKrbahk 150 12 1 35 

~tiııhğı ~·"lll.an 300 12,50 2 82 
-d'ht 2 •.ııcı Yemeklik 120 43 3 87 
l Oskiid cı erirniı Kars J IO 00 7 43 
•11• llr vakıf . . . . . 
f 

~~ktı 
1
. ıtnaretı ıçın yukarıda yazıla erzak ekınltme ıle 

ı la r. hal . l 938 t ~iid~ e11 .4.. cuma günü aaat 15 te Kadıköy Va-
Urlijw ~ d • 
~ ırun e yapılacaktır. llteklilerin müracaatları. 

) ~ 
ÜZAVEDELEfi 

-----·---~-- ---· 
İstanbul Gu··mru·'klerı· B ··d'" l'" w d aşmu ur ugün en: 

~t . (Dünkü Uüıhadan devam) 

~ ~ f\N 10226 • 
1 l\N 927 , bıla M ve N 206 K 132 L 19 KD sade katıt tor· 
l(~ç ci"atl 6 HRH 424 6 M ve NKS 23 K 66 L 51 KD adi pi· 

1\ 65 L ' 0 tnun ve rondela MKN 9275 ARH 424 6 M ve NKS 
.1 ~ Ve '"'"' 

24 KD sade porselen elektrik eşyası MKN 10214 bi-
1 ~ ·~"'s 130 ij M "e N K 245 LD ufak şişelerde şarap MKN 10212 

Jt 40t 
2 
KS 41 K 38 L 24 KD keıme sofra eşyası cam MKN 

~ ilkıallt '. 2 M ve NKS 4160 K 885 L 77 KD sade demir soba 
~ Nf\s ~8~hale günü 11.4.38 MKN 10060 MH 374,76 160, 170 M 
ic\. ~6 rvı ve K 455 L 34 KD kalaylı d~mir kepçe MKN 9897 
~ ~ 429 N NKS 69 K 600 G 1176 L 68 KD yün menıucat 
1~~ ltıetı .MB 20048 M ve NKS 10 K 500 G 30 L 5 KD ipliti 
·"'IJ erı:ı: 
3ı l<. ı 1

06 
e pamuk menıucat MKN 425 MHS l '50 M ve NKS 

ic\. ~l '-'e N KD ıırlı demir ahde.hane levazımı MKN 426 NBS 

1 
N 663 KS 5.t K 42 L 31 KD müteadd t telli pamuk iJJliği 

~ UıtıJlllı AA 5194 M ve NKS l50 K 231 L 64 KD kağıda ya
~ €6 L ~5 alern!nyüm varak MKN 578 AZ marka bila NKS 150 
·~ "~ Nl(s ~D boş müstamel kafes sandık MKN 6582 Al 19 '20 
~· ıl>ek i ?~ K 1202 L 65 KD tura halinde halı örmeğe mah-
1\~~ 284 t•ğı ihale günü MKN 13.4.38 9440 VK 824 M ve NKS 
ııı~:s 4ıa M 47 KD at kıh tela mensucat MKN 9.ı.11 ETSDB 
l .~~~~trik ve. NKS 1002 K 628 L 97 KD kurulmamış mazotla 
'G.t f\l) denız motörii MKN 9442 lCI 9 M ve NKS 83 K 68 
~ l 43 ~ğaç kundura kalıbı MKN 9443 lCI 10 M ve NKS 20 J 
~ ~ 944. O ağllç kundura kalıbı MKN 658 DDJM bila NKS 

t6 l 4~ l 73 KD tönbeki MKN 654 MW 119 M ve NKS 171 
KD kürekli pedallı ağaç sandal (Devamı var) 

l 
~bit 

izınir İthalat Gümrüğü Müdirlipaden : 

~o. Kabin 
l~ l<ilo Gr. 

l J54 00 

Tarife Had. Resim Kıymet 
Adet Nevi No. Lira Kr. Lira Kr. Cinsi 
2 Demir 19.t•B. 1 \2,5 IOO 00 Şekerli 

İ . varil şurup 
kspırtolu olduğu için beher kilosundan yedi buçuk • 

·~~ Y l.l~arıd Utuş inhisar resmi de alınacaktır . 
t 14 le a Yazılı bir kalem eşya 23-3-938 inci çarşamba günü 

ij~ l)~il~ açık arttırma ıuretile müzayedeye konulacaktır. 
t;ll~t~ 1-.ı.g;~tıl~a~ığı takd.irde ecnebi memleketlerine götürülmek 
Ilı 

1
° iiin j ~unu de aynı saatte tekrar satılacatından istekli le-

'eri ila l.fllır ithalat rlimrütü satış komisyonuna müracaat et-
il olunur. . 

htan bul Defterdarlığından: l;) 
rl ' '= h:e tlıan 938 tarihinde açık artırma ile ihale' edile.;e!!i 
ıv ,, L· ._. 
~' r· tij'jh zet~ il~ ilıin edilmiş olan Kiiçükçekmcrn giilli ~ay-

\ı ~~ ka ~nıuna talip ~uhur etmedı~indPıı :;o nıart 9.1R tari
}'::rıı,uışt~ ar , ~5. giin müddet le ve pazarhkla ihalesine karar 

11 ~ t'h. r l.thpleriu av veroileri rnüdurüvetindeki komis-
·•ıura.. ı-ı • 

. caat eyJemeleri. 

lstil b 11 uı 
~ l' levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~dıı. '>ı>h il tı e . ... . 

~-il ~ fırı ve Davutpa,a fırınlarında bırıkmiş olan 1500 kılo 
b~., tqe S·tı.t ekhlek kırıntısı 22.3.938 aah günü saat 15,30 da Top· 
ı. "tt· a ın 1 
'\() •1 221o • rna Komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Tahmin 

l'tı.ı,}'orı k1.1.ruş terninatı 310 kuruştur. İsteklilerin belli saatte 
• felınelcri. 

~ ~UtL k İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
~~ ua at . 
~~ l:thtrı· ıdarelerimizde meı.rcud olup 40 bin kilo ka-

~tır. ın edilen eski evrakı matbua pa-ıarlıkla satıla· 
'~il ~~"rhk 3 
~ t IQ d l .llJ.938 tarihine rastlıyan perşembe gunu 

()lllis}'() a I<abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış 
bilt Satııa.llllnda yapılacaktır. 

aut\ tCak nıallar mülhakattan peyderpey geldikçe Ka
bqt Satıla ~slirn edilecektir. 

<l~ta Scak malların nümunesi hergün öğleden sonra Ka· 
~\i tt~kı·atış Komisyonunda görülebilir. 
~ ~~~ ısllerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

Q'lliıı}'0 temi at paralarile birlikte yuı, arıda arlı geçe!1 
•ıa rtıüraf:aa tleri ilan olunur. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasında şart
name ve projesi mucibince yaptırılacak Kantar ve İtfaiye 
binaları inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruş ve muvakkat te

minatı 37 4,38 liradır. 
IH- Eksiltme 1.IV.938 tarihine rasthyan cuma gunu 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 25 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaikini İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin kımunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile V nci maddede yazılı eksiltcneye iştirak vesikası ve 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyoaa gelmeleri ilin olunur. ( 1460) 1 -4 

• • • 
1 Paşabahçe Müıkirat Fabrikası ıçm şartnamesi mu-

cibince 6000 ton Kriple maden kömürü pazarlıkla satın 
alınacakbr. 

il- Pazarlık ısım 938 tarihine rasthyatı cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Ma bayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak beriün sö:W gcıçe.ıı 
Şubeden ahnabiJjr, 

1 V- [•; teklilerin pazarlık için tayin edl!e11 gftn ft 

saatte yüzd.! 7,5 güvenme paralariyle birli~ yukarıda 
adı geçen Komisyona gelı;;eleri ilan olunur. ( J 203) 4-.4 

* • • 
1 - Şemsipaşa işleme evi ve apartmanının penc~Jeri-

nin boyanması şartname ve keşfi mucibiın:e pazarlık uau· 
liyle eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 1718 lira 78 kuruş ve muvakkat te· 

minatı 12.89 liradır. 

lll- Pazarlık 22.111.938 tarihine rastltyan salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iv-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V·- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 g~venme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komi .... yona gelm leri ilan olunur. (1204) 3-4 

* * • 
1- Şartnamesi mucibince İzmir ve Tekirdağ Şarap 

Fabrikaları için 9000 adet boş küfe pazarlıkla saha alı
nacaktır. 

il - Eksiltme 29-111-938 tarihine rastlıyan salı günö 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1351) 2 -4 .. 

• * 
I - Şartnamesi mucibince 3 adet elektrik süpürgesi 

pazarlıkla satın almacaktır . 
il- Eksiltme 28.IU.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
iV- Fiatsız teklif ve kataloklar tetkik edilmek üzere 

eksiltme gimünden bir hafta evvel İnhisarlar Tüfün Fa
brikalar .Şubesine verilmiş olmalıdır. 

V - İsteklilf~rin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1352) 2-4 

O T =: tt ts _:!' ?f'P'?. R 
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Namnam Köprüsünde Yapılacak İlave 

Göz ve Sedde İnşaatı 
1 

/ Nafıa Vekaletinden: 
1 

1- Muğla Vilayetinde Muğla-Köyceğiz yolu üzerinde yapıl· 
makta olan Namnam köprüsüne ilavesi istenilen daha iki göz ile 
Sedde inşaatı kapalı zarf usuliyle münakaya çıkarılmıştır. Keşif 
bedeli (25000) liradır. 

2- Eksiltme 31-3-1938 tarihine ınüsadif Perşembe günü saat 
16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Ko-
misyonu odasında yapılacaktır. ' 

3- Ekıiltme şartnamesi ve buna rnüteferri diger evrak (125) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reiıliğinden alınabilir. 

4- Eksıltmeye girmek isteyenlerin (1875) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekale
timizden alınmış müteahhitlik :·eaikaıiyle Ticaret odaıı vesikası 
ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı daireainde bazırlıya· 
cakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı yakitten bir aaat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verme· 
leri muktezi olup po5tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(638) ( 1336) 2-4 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

16 - 3 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yum~ (Ble tendre) 
Butday ı•rl (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Org-e An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Yulaf (Avoine) 
Mmr sarı (.Mai.'s jaunıt) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kapbea 
Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Su.am (Seaame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noiaettea) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Suıam ,, < ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

5 28 -
4 17 50 

4 18 -

4 15 
4 32 

51 -

7 - -

15 -

59 

7 20 -

5 33 -
4 20 -

- - -
- - -

4 38 -

Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.~ 
Tiftik mal 

n oğlak 

Sansarderisi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

n 

n 

GELEN (ArrivagesJ 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısar (Mai.'s) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobaire) 
Yulaf (foinl 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fro:nage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

-· 
Tiyatrolar 

250 
70 -
30 -

143 -
48 75 
70 -

16 75 

17 75 

8 25 
17 -

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

11111/1 '11111 i 
111 'il / 

lllllil ıı ı ı 
Yazan; 

Paodeli Horn 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçeai 
Fahri Kolin 

130 - 132 -

:GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (ın illet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (fıı.rine) 
Tifü~.: 

Yapak {Mohaire ) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangen) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 91 
., ,, Şikago 3 98 
,, ,, Vinipek 5 43 

Arpa (Orge) Anvera 4 16 
Mısır (Mais} Londra 3 90 
Keten t.(Gr.Lin.) ,., 7 67 
Fıodık (nois.) G.Hamburg 39 -
K • • ,, 38 
h 

ESKİ FRANSIZ TIY ATROSU 
KOMEDi KlS.wtl 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reşit 

~b~~~b~~h~h~~hAh~~~bb~~~bb • • • • • ~ • • • • • v • ~ • • 6 • • • ~ • ~ • • • .. .. v • y 

:~: '' D E V 1 '' :~: 
~ + ·> T .. B.. ..!. 
•!• ercume urosu •!• 
~ ~ 
~:• Her lisandan ve her türlü terciime işleri ve bil- •!• 
•!• hassa miinakasa ve müzayedelere müteallik şartna- ••• 
•!• melerin tercümesi deriihte edilir.' •:'° 
~ ~ Azami ihtimam ve sürat + ~ 

Fiyatiar gayet mütediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

~ ) 
•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 f-:• 
•!• Tele fon : 49442 +!• 
h ~ 
• .. .... . . . . ... ..... . ........ . "" :f'. 4 ~ • 
·~·~~~YY~ YYY~Y 4~VY~Y. Y~ ~0Y 

imtiyaz aahibi ve yazı '4krı 
Direktörü: l ımait Cıairit 

..:ıl t :ı. B · ı ı,; .. aoka.t.. rı.!" 1 

Baıı!clıit ·ıer: ARTUN Baınneva 
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JEUDJ 

Quotidieo des Adjudication• 

•• 
MUNAKASA 

~ 

GAZETESi 
----··---

~ .. 

ADMINISTRA1 ıu•' 

Y oghourtchou Hali 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe B•'' 

Telephone: 49442 

Boite Poltale N. t261 

Pour la Poblicite s'adreuer 
a I ' Admini•tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T ele1rraphiq"' . 
letanbul - M-0NAKA5.4 

(
1
_, _-_T_:_~_l_e_a_u_S_y_n_o_p_t_iq_u_e_d_~_ıos_d• Ad j~.dicat:.~:: O~~~:-~~-.c~•~o~~!ourd 'hui-

. Objet de l'adjudication d'adjudicat. emtimıdif Provi•oire Cahier des Cbargeıı Jours heure 

A) Adjudications au Rabais 
ı ı'! Constr1:1ct.ion- Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

ı Coostruetion rrı i der.ce go uvemorat a Ahikeuy fub liquc 5450 38 418 78 Vilayet Moughla 
Conıtr 1etion pavillon tuberculeux a l'hôpital du Publ ique 9993 01 Vi1ayet lnıir 

22-3·38 
31-3-38 

j 
m•ladies eontagieuses a lzmir. (1 partie) 

Construction bitiment dircction privre a Eud i micbe 
Constructioo nıurs au cioıe tierc • od trııe iı Df.2hir· 

! mende re. 
Preaentation carte actuelle ville Trab2011de (ııj . ) . 

Conıtruetion bitimcnt pour balıınce et sape·po111· 
pi er a la f abriqne de spiritueux a Pıchabahtcbe 
(cah . eh . P . 25). 

Reparation maiıon de couture N . 2 a Tophane. 
Construct;on bati111ent icolc Pr i ırıa i ı c a E<lıı mit 
Construetion du regulateur de Go•enek pour l'ar-

roaage de Kozova depe11dant de Tokat, du ca· 
nal et de •es travnx d'arts (cab. eh. L. 50). 

ı ı l:nstallation d'une fabrique de glace ainsi que los 
machines et accessoires. 

Montage des hangars a Oiarbak ir { cab . cb. L. 1 .50) 

,, 

,. 
" 

" 

6531 45 
1314 75 

1500 -
4991 69 

3726 23 
Pli C' l' Ch 2tS'4 l 16 

" 
1225000 -

97 60 

374 38 

279 47 
2020 59 

50500 -

- 2260,08-7645,18 174- 573 

Pli cach 29839 52 2242 -

Eiectricite·Gaz-Chauffage Central (fostallation et Materiel) 

" Municıp~ l i tt! Trabıonde 

" Coırı . Ach. Econ. Monop Kabatache 

Cem. Ach . lnt. lat. Tophane 
Coaı . Permaacnte Vil. B.alikeıir 

Min. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 

31-3-38 
23-3-38 

18-3-38 
1-4-:58 

28-3·38 
~-4-38 

18--4-38 

Mun. Kiliı-lst. Galata Bayuk Henciek 9-4-38 
N. 57 lngenieurs Cheunman et E.slcenazi 

Cea. Ach. lnteıuJance Diarbakir '4·4-38 

11 

11 
14 

14 
15 

14 
15 -
15 

15 -

15 -

Poteaux pour installation electrique : 70 p. Publique 2023 35 Vilayet Moudournou 15 joun a parlir du 3-3-38 -

Habi.Uement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Manteaux pour agents de surveillance douaniere : 
15 p. 

V achetta : 7240 k. 
Caleçons courta : 22000 1'· 

Gre a rre 

" Pli cıach 

222 -

18027 60 
la p. O 62 

Ameublement pour Habitation et Bureaux--Tapi~serie ete. 

Poeleıı : 10 p.- Armoires : 3 p. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Tetes de chene pour poteaux telegraphiques: 1000 
pieces 

Charpente (div. dim.). 
Traverse• en bois de aapirı : 148,548 m3. 

Combustible - Carburant- Huiles 

1 
Benzine pour auto : 16553 k. 

J 

1 

ı 
ı ı 

1 

ı 
1 

1 

1 

i 

!Jivers 

Diver1 matcriels en cuivre pour chaudiere, des tu· 
yaux, barres et töles en cuivre et en laiton (cah. 
eh. P . 1764). 

Coton pOur lit DeCeHaİr• pour ecoı,~ des orficiera 
de reserYeö 13 t . 

Papier emeri : 93 m. 
Fil de laine pour chauısettes 16000 k. (cah . eh. 

L 2). 
Harnais : 50 p. 
Montage de 70 poteaux pour installetion electrique 

1 
Machine etuve pour le penitencier l•tan~ ; 1 p. 

/ Chevaux de trait : 2 teles. 
ı ı Machinea et acceHoireı pour la fabrique de glace 

(voir Con•truction). 

ı 

1 

Provisious 

Haricots sec, pois chiche1J, lentille~ , huile d'olives, 
beurre ate. 

Raisin secs : 1200 k. 
Savon : 21 t. 

B) A.djudications a Ja sureecbere \ 

TiHUS de coton et laine, tentes, articles electri
q'1el, huile pour machines . article de cuisine ete. 

Dtvera rerietres : 40 t. 

le!!----: ......... d .. :w:war;:. 

,• 

Publique 

Publique 1340 -

Gre a rre 
Pli cadı 6536 11 

Publique 

Pli cach 

" Pli caoh 

352722 -

4299 -

55 80 
le k. 2 50 

Publique la p. 80 -

" 
" Gre a gre 

Gre a gre 
Pli cach 

Publique 

Gre i. ıre 

" 7 --
750 -

7645 18 

2520 -
5880 -

17 -

1352 07 
1023 -

101 25 

2000 -
490 21 

327 75 

17858 88 

321 75 

4 19 
3000 

300 

56 25 

572 -

189 -
, 441 -

15 % 

- --

Co•. Ach . Comm. G. Surv. Douan . lıt. 18·3-38 

Com. Acb. Command. Gend. G.paclıa 1-4-38 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 5""-38 

ıs -
11 -

Dir . Ecole Secondarre :ı Edremit Juııqu' au 29·~·38 - - 1 

9 ~me Expl. Ch. de fer E.tat Sirkefiji 1-4-38 

Dir. Exploit. Port Iıt.·Denizbank 
9 Expl. Ch. de Fer Etat Sirkedji 

Com. Ach . Min. Def. Nal. Anlc.. 

j Adm. Gen. Cb. de Fer Etat Ank. 
1 Cai•ses Ank. Haydarpacba 

Com. Aeh. latend . l•t. Tophane 

Com. Ach. Command. Gend. G.paeha 
Co.. Ach. Min. Def. Nat. Anlc.ara 

29-3-38 
2-4 38 

21-3 38 

2-5-38 

22-3-38 

1-4-38 
31-3-38 

Co•. Ach. Mio. Agriculture Aak. 30-3-38 
Vil. Moudournou 15 iours a partir du 3-3·38 
Proc. Gen. Rep. lstanbul 1-4-38 
Vilayet A•lcara 28-3-38 
Municipalite Kiliı 94-38 

Dir. Vakoufı Kadikeuy 

Com. Ach. Command. lst. F ındiklı 

" 

Dir. Ventes Deuanes lıtanbul 

Com. Ach. Econom. Monop . K.tache 

14-38 

21·3-38 
21-3-38 

31-3-38 

15 30 

10 -
10 30 

11 

15 30 

15 

15 
11 

15 

15 

ıo -
15 -

15 -

15 30 
16 -

10 

-

Cuma 18.3.938 
Maaiaa atadyumu ihata duvarların lnf. (ManİH 

N! 628 
Miidilriyet için moltilya (ist. Den. Tic. M&d.) .!\! 629 
Benzin (İıt. Den. Tic. Müd.) .:~ 629 
Ecza (ist. Beled.) .\~ 629 
Yedek aubay ekuha için in,a edilecek bensin depo•11 

Lvz.) ., ; 629 
Maltepe piyade abş okulunun elektrik teıisatı (To,b' 

.\! 629 
* Pres (İnhis. U. Müd.) .\~ 630 
Krible maden kömürü (İnhia. U. Müd.) .\~ 630 
Praaa ve iıpanak (Edirne Tuğ.) .\~ 630 
* Çam kereste (Konya Orman Başmilh.) .\~ 632 
Hurda dökme (DDY Adana) ;\! 632 
HayY&n eğlenti mahalli in4. (Afyon 8eled.) .\! 634 
Kürek ve kazma (Ank. Beled.) ,\! 634 
* Gübre (MMV) .\ ! 636 
Kaput (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .,! 640 
Yüz havluau, aileoek v.s. (İst. Kızılay Depo•u) . \~ 6'0 
Sabun (Manisa Tüm.) ,,~ 640 
Kaynak makinalara (DDY) . \~ 580 
Levha makinesi ,, ,, 580 
Zımpara değirmen ta41 için makine (DDY) .\~ 580 
Şakuli torna (DOY) .\~ 580 
Ufki rende ve freze makinesi (DDY) ,,: 580 
Rende makinesi (DDY) .\~ 580 
Freze makinesi • ,, 580 
Muhtelif zımpara makinesi (DDY) .\! 580 
Zımba makinesi (DDY) .\~ 580 . 
Glikol, nitrat amonyak, odun aelliilozu (Ask. Fabr.) ·'! 
Yulaf (İst. Ko•ut.) .ı\: 625 
Sıvuta Cer atölyeai müd. kapıcı ve kanlar binaları el 

ve telefon tesi•. (DDY) .\~ 625 
Ekmek torbası (Gömr. Mub. Gen. Kom.) .\~ 627 
Yoturt (İ•t. Komut.) .\! 628 
Tavuk ,, n ,, 628 
Zeytin (Marmara ÜHüb. Komut.) .\! 628 

~~~. " .. ~ . 
Diyarbakır lise pavyonu inş. (Diyarbakır Nafıa Dir.) .ı~· 
Yalovada 50 kişilik cezaevi İnf. Üst. C. Müddeium. ) Y 

1 
Beykoz buzhane ilk okul •u tesisatının yap. (İst. Bel.e~ 
Kereste, kiremit iaşaat malzeme•İ (Tophane Ln.) ,\• 
Kereste (İ•t. Beled.) .\! 641 
El arabuı ve arpa (iat. Beled.) ,,\~ 641 

-~____,,__--

V endredi l 8·3-1938 

Machine pour soullure (Ch. de Fer Etat) N . 580° 
,, " tôlea ( ,, ) N. 580 
,, • ••ule en emeri (Ch. de Fer Etat) N. ~ 

Machine raboteuse borizantale et a fraiaor (Ch. de Fer ~ 
., ,, (Cb . de Fer Etat) N J 580 

MachiGe-fraiaeuıe ( ,, ) N. 580 
,, pour perforer ( ,, ) N 580 

Foin (Command. l11tHbul) N. 925 CP 
lostallation telepboniquo, electrique a l'atelier Sivas ( 

N. 625 
Sacı a fourrage (Command. Gen. Surveil. Douan . l11d ~ 
Yorhourt (Command. lstanbul) N . 628 
Poules ( ,, ) N. 628 6ı 
Huile d 'olives et oliveı (Command. Naval Marmara) N· 
Construction pavillon au lycec Diarbakir (Dir. 'frav. pııb 

N. 628 r 
Constr. penitencier a Yalova (Proo. G en. Rcp. lstaobııtJ' 

,, 111ur au stadium Manissa (Presid. Maıson du P•11 

N. 628 
Articles d'ameublement (Dir. Commerce Maritime ]at.) ~ 
8en&ine (Dir. Commerce Maritime I.t.) N. 629 
Produitı pbarmaceutiques (Mun. latanbul) N. 629 O' 
Construction rcservoir de benzine a l' ecole des offieier; 

(lntend. Tophane) N. 629 
([Pi 

JııatallatioA electrique a l'ecole d'infanterie a Maltepe 
N. 629 

* Prease (Dir. Gen. Monopo1 .. ) N. 630 
Houille criblee fDir . Gen. Menopolea) N. 630 
Legu1ncs (Briıade Edirne) N . 630 
• Bois de &&pin (Dir. Foret Koaia) N. 632 
Fonte (Ch. de Fer Etat Adaaa) N. 632 
Coıuıtr. cirque (Municipalite Afion) N. 634 
Pellea et pioches rMun. Ankara) N. 634 
• Fumier (Ministere Def. Nef.) N. 636 
Capotes (Com•and. Surveil. Doaa• . Ist.) N. 640 
EHui-main ete. (Depôt CroİHant Roure a lst.) N. 640 
Savon (Div . Manissa) N. 640 1 ! 
GlycoHe, nitrate d'amoniac, cellulose de boiı dıRitutol00 

litairea) N. 643 ~ 

ln•tallalion d'eau au batiment ecole Primaire Beykoy (r.f~ 
N. 641 

Cbarpente, articles de constructio11 (lntend. TophanıO ~· 
Orge, charpemte et ~harrette (Mu11. lstanbul) N. 641 


