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~) ~Onakasaıar 

inşaat . 
~l'T\ırat Nafia işleri, Malzeme, Harıta 

Su d ----...;.'----
A.f tposıı inş. 
A. Yon M 1 •k•t•d e°' ~ket hut. inş . hart. 8,5 L) 

(hrt '
2 
Etıınesudda inşa edilecek lojman binası 

!) · 58 kr) 
tıtıirt ~ 
bin °~ lc 11 zuının Ayastafano• mevkiinde gümrük 

A. as, ınş 
llk .• l(,t b: 

C,~iıt. . te ır yolunun aruında asfalt kaplama işi 
I; ıtıırde . 

•rb lc yap yol ın ş. 
Bölge 0 

ulu civarında erat pavyonu inş. (şart . 18 kr) 
\orı.ıın ~~nat . okulunda atelye inş . (1 k11ım ) 
Osllll erzıfon yolunda yap. parke kaldırım inş 

köp"c:_ık Gümüşhıcıköyü yolu üzerind: "K'lraçayır,, 
Lı rusü .. 
'la.,., l nun ahşap olaralc inş. 
İl. '•yı ınotör binası inş. (temd) 

açt,r K1· 'k ı· · - --.!.. ını Te spençıyari alc\t, Hastane 
tc~ 

•yı tıbbiye ve cam eşya: 234 kal. 

Münakasaıar ve 

Şekli Mubm. bed. Teminat 

aç. eks. 2129 80 
kapalı ı. 168028 29 

.. 51684 75 

159 66 
9051 41 

.:834 24 

" 
6626 15 507 --

" 
64772 -

" 
13813 02 
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ı:o Pç11 n ki ' 
\".lcktrilc • ıye ok~lunun elektrik tesis. 
>c,

11 
I .. alzemeıı: 56 kalem 

1 ra tel: 600 k . . telefon makin~si: •' ad.-lak · 
•nşe le 1 d ıııa · Omp e . 2 ad. - deveboynu: 200 ad . · e-
ıt tel çivısi: 2 le - dahıli kablo tel v.s. 

~al. Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
tıb· 
~o~;e ve Şapka diktirilmesi: 4-44 tak. 
F>,ti ~k kuınat: 105-110 m. 

'"•: 150-300 m. 

Lt,tb . . . 
~tasıye-Yazıhane Levazımı R,,. --

... 1 
illa .temesi: 13 kal. 

~ 
N•k11t· . 
N 1 arnerikan ruh balsa pleııenk atacı: l •3 (temd) 

~Y.!_t-B,!'altma-Yükletme 
~kiteh' 

3o O ır dcpoıuna bir sene Zarfında vürud edecek 
1 ÜQ t d L•· •• :ı. •• J d b 

§atıl · ma en ~omurunıın varon ar an yere o· 
~. Olası ve yerden makine ve varonlara yülclet. 

'''ahr k -~in, Makjne yagları v. s. 
~,ı --
~•ıo~~tı: 1500 tenelı.e - benzin: 1100 teneke 
rı n ' 5LOO t. ( şart. 13, 13 L) 
ıw ı \j 

~ 
8oru 
~tı· Ve trampet alit ve malzeme: 17 kal. 

llJl tc, malzemesi: 13 kal. 
V•t 

~•de . Çantası: 20 ad. 
~ nı cins tel: 26 kal. 

--..!_~:ık z 
'y ~t, Sebze v. s . 

Uflta• 13 l!,
1 

' t. (le•d) 
'<oy~ı. Peynir: 4 t. 
A.rp un eti: 1800 k. (temd) 

1
' •llıııan ve ot (temd) 

b) Nlüzayedeler 
'<,tr 
l\,t •n a~acı: 4605 ad. 
ı,. este d 
1\1.ırb ' 0 un ve kömiir z.,.t' derisi: 1250 ad. 
Ç,'- ~Yat: 16500 litre 
~ ereıte 
tşe 
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'h 
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.. soıo ,, 

pu. 650 
kapalı z . ı094ıJ 
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aç. eks . 
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paa. 

kapa lı 7. 
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" 
• 
" 
" 
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ın . 5 10 
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1116 48 
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21765 12 
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'49 91 
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32 10 
27 75 

5f:ı2 50 

563 2') 

143 JO 
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224 '.l5 
l'i5 -
67 50 
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11 88 
16 32 
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Daha fazla malumat ve ilanların 
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Müzayedeler Listesi 

Gün Müracaat yeri 
-------~ 

f.mirda~ı Belediyesi 
Afyon Vilayeti 
PTT Genel Oir. Ank . 

Kırklareli Nafıa Müd. 

Ankara V •liliti 
fzmir Lvz. SAK 
M. M.V. SAK 
Konya Nafı Müd. 
Ç orum V iliyeti 

" 

Kütahya H ava SAK 

Yüh. Müh. Mek. SAK 

4-4-38 
6-4-38 

30-3-38 

7-4-3:3 

11-4-38 
4-4-38 
4·4-38 

28-3·38 
30-3·38 
30-3-38 

22-3-38 

1 l ·4-38 

25-3-38 
20-4-38 

Saat 

15 -
15 
15 

15 

15 
16 -
11 -
15 -
14 -
14 -

14 -

14 -

15 30 
15 -

Tophane Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

Çumra Beled. 12-3·38 \ti b . 1 s rün 

Ank. Emnıyet Müd. 
Konya Kültür Dir. 

.. 

M. M. V. SAK 

THK Aak. Şubesi 

D. !) . yolları H. paşa 

Zıraat Vekaleti SAK 

5-4-38 
24-3-38 
24-3-38 

30·.J-38 

4-4-38 

6·4-38 
M. M. V. Oenix Mak . SAK 5-5-38 

M. M. V. SAK 7-4-38 

" 
• 25-3-38 

Yüks. Müh Mele.. SAK 11-4-38 

Ankara Lvz . SAK 2'4-3-3i 

.. 5-4-38 
lzaıir Emr. Sar. Hut. J.5-3-38 
Çorum Vilayeti 24 ·3-38 

Denizli 5 ci aınıf Orman M. 6-4-38 
Ankara Valili~ı 6-4-38 
THK Hay11ana Şubesi 28-3-38 

,, lzmir 30-:t.38 
" Konya Orman Başmühend. 29-3-38 

.. 

.. 
• 

tam metni 

29-3-38 
29-3-38 
29-3-38 

• • 
ıçın 

15 -
15 -

15 -

11 -

15 
11 

10 -

10 -
14 30 

14 
15 
11 -
15 -

15 -
15 -

15 -
15 -
ıs -
ıs -

lütfen iç 5 ayifelere ınüracaat ediniz! 
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inşaat - Tamirat- afta i şleri ve alze nesi-Harit 

Emirdağı Belediye Encümeninden : 

2129 lira 80 kuruş bedeli keşifli Emirdağı Belediye
since yeniden inşa edilecek olan ıu deposunun 4.4·938 
gününe rastlıyan pazıutesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere bugünde itibaren yirmi bir gün miıddetle açık ek
siltmeye kon!llmuştur. isteklilerin şartname ve projesini 
görmek için hergüu ve eksiltmeye iştirak için de eksilt
me günü muayyen saatten evvel bedeli keşfin yüzde 7,5 
nisbetinde 159 li r 66 kuruş mu•akkat teminat akçesini 
Belediye veznesine yatırmak veya muteber bank:ı mek
tubu ibraz etme< suretile Belediye Encümenine müracaat 
edecektir. 

İh .. le bedelinin tediye ş era iti Belediye ile müteahiht 
araamda karalaş tı rılacaktır. 

İstekli erin Emirdağı Belediye E. ncümenine müracaat
ları lüzumu ilan olunur. 

P. T. T. Genel Direktörlüğünden: 

Ankarada Etimes' udda inşa edilecek 51,684 
kuruş keşif bedelli Lojman binası kapalı zarfla 
konmuştur. 

Muvakkat teminat 3834 lira 24 kurns tur. 

lir.'\ 75 
eksi!tmiye 

Eksiltme 30 mart 938 çarşamba günü saat 15 te PTT 
Umum müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma, Ek
siltme komisyonunca yapılacaktır. 

Şartname ve planlar 258 kuru-? hedcl mukabilinde An
karada P fT Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda PTT. 
Ayniyat şube Müdürlüğünden alınacaktır. 

T aliblerin kanuni vesaikten maada Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhidlik vesikasile birlikte bir defada en az 

55,000 liralık inşaatı taahbüd ve ikmal eylediğine dair 
vesika. 

Talihlerin bizat diplomal& mühendiı veya mimar olma
sı veyahud diplomalı mühendis veya mimarın bu inşaat 
ve tesiaahn fenni mes'uliyetini deruhte eylediğini ve mu
kaveleye bu şartla imza koyacağını havi bir taahhüdna· 
mesini ibraz etmeleri lazımdır. 

Talibler teklif mektublariyle muvakkat teminat mektu
bunu ve diğer kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı zar· 
fını yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Ankarada PTT Umum Müdürlüğü binası i
çinde toplanan Eksiltme komisyonu ReisHğine makbuz 
mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Afyon Vilayetinden: 

Afyon vilayeti merkezinde yaptınlacak l 68.028 lira 29 
kuruş keşif bedelli Memleket hastanesi inş a atı kapalı 

zarf usulile ekıiltmiye konulmuştur. 
İnşaatın 61000 liralık kısmının 937 mali senesi içinde 

yapılması mütebaki kısmanın 938 senesinde yapılması la
zımdır. Bunun da 40000 lirası 938 senesi bütçesinden ve 
67,028 lira 2{1 kuruşu da 939 senesi bütçeıinden verile
cektir. 

ihale 6 nisan 938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15,30 da Afyon daimi encüme:ıinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 9,651 lira 41 kuruştur. 

Keşif evrakı 18 lira 50 kuruş bedel mu ·abilinde Af
yon vilayeti Nafıa müdürlüğünden ahnabilir, ve görülebi-

lir. 
İstekli olan Nafıa vekaletinden 938 senesi ıçın alınmış 

yüz bio liralik yapı ehliyet ve müteahhidlik vesikası, Ti
caret odası kayıd varakası. inşaatın hitamına kadar bir 
mimar veya mühendis bulunduracağına dair resmi taah
hüdname ile kanunun tarifi dahilinde tanzim olunmuş 
teklif mektublarını ihale günü olan 6 nisan 938 tarihine 
musadif çarşamba günü saat 14,30 a kadar makbuz mu
kabilinde vilayet . daimi encümen~ riyMetine vermiş bulun
maları lazımdır. ilan olunur. 



Sayfa 2 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Demirköy kazasının Ayastafa
nos mcvkiinde bir adet gümrük binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. 
Eksiltme 1.4 9.:18 cuma günü saat 15 te Kırklareli 

Naf ın Müdürlüğü binasmda toplanan Komisyonda kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi ve buna müteferri diğer evrakı 
hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 507 lira muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış 938 
senesine ait yapı müteahhitliği vesikasını f'e Ticaret oda· 
sı sicil kağıdını hamil bulunmalıdır. 

Teklif mektubları ikinci maddede gösterilen saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm eksiltme saatine 
kadar gelmiş olması ve zarfın mübür mumile iyice kapa· 
tılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Harb okulu civarında telsiz istasyonu yanında yapılan 
erat pavyonu ikmali inaaştıJ eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3499 lira 95 kuruştur. Eksiltme 4.4.938 
pazarteDi gücü saat ! 1 de MMV satrnalma komisyonda 
yapılacaktır. İJk teminat 262.5 lirddır. 

Keşif ve şartname3i 18 kuruşa inşaat şubesinden alı· 
mr. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunnun 2 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
eksiltme gün ve saatında MMV satmalma Komisyonda 
bulunmaları. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
lzmir tayyare alayının Gazi~mirde yaptırılacak t 3813 

lira 2 kuruş bedel keşifli yol inşası kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

İhalesi 4.4.938 pazartesi günü saat 16 da kı~lada İz
mir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

Teminatı muvakkate akçesi I036 liradır. 
Şartname, keşifname ve resmi bergün Komisyonda 

görülebilir. ~ 

İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

E"siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ı 
ve 3 üncü maddelerinde v şartnamesinde yazılı vesika· 
larile terninnt ve teklif mektubhrını ih1le santinden evvel 
Komisyona vermiş bulunacaklP.rdır. 

Ankara Valiliğind n: 

Ke:.-ıf bedeli 6177 l. lir.ıdan iharf't bulunan Ankara-Kır· 
şehir yolunun 0+00() - -1+500 UDCLİ kiloınelrel~ri arasındaki 
heton asfalt kaplama işi kapalı zarf u::ıuJile ek iitmeye ko· 
nulmuştur. 

Elcsiltme 1 .4.938 tarihine rastlıyan pazarte::ıi günü saat 
J5 te Ankara vilayet daimi encümeniııdc yapılacaktır. İstek

liler teklif mektublarını, ticaret oda:-ıı \'e::-ika::ıı ve 4488 lira 
60 kuruı.luk muvakkat tP.nıınat mektubu veya makbuzları ve 
nafıa 'ekalt:tinden 938 takvim yılına ınah us olarak aldık· 
ları miileahhıtlik ve:sikalarilA birlikte ~özii geçen güıı<lc saat 
14 e kadar encümen reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi hergiin nafıa müdürliiğün
de görebilirler. 

Konya Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş Bölge san' at okulunda ikmal in
şaatı olarak yapılmasına k-uar verilen ikinci 1 O biıı lira 
kesif bedelli müsaddak hülasai keşifin 6 ıncı maddesin· 
den bir miktar ile l O, 11. 17, 18 inci maddelerinde yazı· 
lı işlerin inşaasıdır· 

Açık eksiltme 28.3.938 pazartesi günü saat 15 te 
Nafıa Dairesinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 750 lirahk te•inat mektubu 
veya makbuzu ile Nafıa Vekaletinden 938 mali yıh için 
alınmış ehliyet vesikası ibraz eylemek şarttır. 

Bu işe ait fenni evrak Nafıa Müdürlüğünde isteyen· 
ler tarafmdan hergün görülebilir. İsteklilerin ikinci mad· 
dedede yazılı gün ve saate Nafıa Müdürlüğünde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden. 

Çoı um-Muzifon yolurıda yapılacak 8101 lira hedeli ke· 
şifh paı ke kaldırım martın 30 uııcu ı;nr~amba günü aat 14 
de ihale i yapılmak üzere 20 gün müJdetle açık eksiltmeye 

MÜNAKASA GAZETESİ 

konulmu~tur. Talip olanların ve şartnanıP.sini okumak iste
yenlerin daimi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

* * • Osmancık.·Gümü~hacıköyii yolu iizerinde 7142 lira 
59 kııruş keşifli Karaçayır köpribiiııiin ah:?al' olarak inşa:-ıl 
martın 30 uncu çarşamb,ı ~ünii ~aııt 1 J. de ihule"'i yapılmak 
üzere 20 gün miiddetl~ açık r.biltrne_ve konulmıı~tur. Talip 
olanların vilayet daimi eııciimen kaleınıne mıiracaatları ilan 
olunur. 

Kütahya Hava Satınalma Komisyonundan: 

5667 lira 40 kuruş b~deli keşifli olan ve l l.l.938 
cuma gönü saat 14 de eksiltmesinin icrası mukarrer bu
lunan Hava Alayı motör binası inşaatına talip çıkmadı
ğından eksiltmenin 22.3.938 salı günü saat l 4 de yapıla
cağı ilan olunur. 

haçlar, Klinik ve ispençiyari alfr: 

YOkıek Mühendiı Mektebi Arttırma .,.. ikılltme Komiıyonundan : 
!l11iltmeye koaaa Miktarı Tahmin fiatı Pey akçeıi 
meyaddın cia1i 

EcHyi Tıbbiye ve cam etya 23.t kalem 1178, 10 8.9 lira 
Madeni YeHir cinı tel 26 kalem 1 18.90 9 lira 

Ylk1ek Milhendiı mektebi llboratuvarlara için li1zıuıau olan 
yukarıda clnı, miktar, •ubammea bedeli ve ilk temiaatı yaıılı 
malzem~ açık el11iltmeye konulmuttur. Eksiltmeıi 11 ·4 38 pa· 
:ı:arteıi gCJnü ıaat 14 14.30 d11 yapılacaktır. 

Şartnameıini ıörmek isteyenlerin berrün "e eluiltmeye ıire· 
ceklerin belli ıün Ye 1&atte Gümiltıuyundaki mektep binuı da· 
biliatle toplaaan Komiıyona müracaatları illa ol"aur. 

• • • 
100 ton Klorütutya alınacaktır. Bak : Dulet DemiryollaJ'I 

ilinlarıaa. 

-
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
__ __, ___ ~ ~-----C-z--rt"~• •• --------

Milli Müdafaa Vekaleti Satıaaima Komisyonundan 

A~ağıda miktar, fiat ve cinsler; ya1:ılı 56 kalem elektrik 
malzem~si kapalı zarfla eksiltmeye konıııuştur. 

İşbu malzemeler hepsi hırden ihale edildiği gibi ayrı ay
rı rla ihale edilebilir., 

Hepsinin tahmin edilen bedeli 10,940 lira oltip ilk te
minat parası her Ji~te bedelinin yüzde 7 ,5 temirıal olarak 
verilecektir. 

İhalesi 20.4.938 çarşamLa günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye girec~klerin 2490 ayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgelcrilc temınat ve teklif mektubla
rırıı ihale gününde en geç hır saat evveline kadar .vı. ı\l, V. 
satınahna komisyonuna vermeleri. 
Liste Kalem Lira 

l 22 5950 
Cinsi 

Elektrik malzemesi 
2 6 590 )) )) 

3 19 3100 )) )) 

4 9 130 J )) )) 

56 10940 Yekun 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu.ıdan: 

Topçu nakliye Elektrik tesisatı 25 mart 538 cuma gü· 
nü saat 15,30 da Tophanede L. Amirliği satınalma ko
misyonda p zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 
650 lira 91 kuruştur. İlk teminatı 49 liradır. Keşif ve 
şartnamesi kom. da görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
kanuni vesikalariyle beraber Ko. da buluü malan. 

Çumra Belediyesinden : 

Çumra merkezinden içeri Çumraya çekilmek üzere iki buçuk 
milimetre kutrunda 600 kilo kanıal tel bir adet telefon makineıi 
n iki adet loklanta komple pil iki adet puatoz ve 200 adet 
deve boyunlu fincan Ye iki kiloda demir tıel çi .. isi ve bir kilo ke· 
ten ve ıki adet dahili kablo tel 12.3.938 tarihinden itibaren on 
bet gün müddetle açık ek~iltmeye konulmuftur. Talip olanların 
Çumra belediye batkanhğına müracıtatları. 

Mensııcat-Elbise·Kundura-Çamnşrr v;s. _ 

Konya Kültür Direktörlüğünden: 

Nevi Muham. bedeli Miktarı Teminah 
Ropluk kumat 510 I05·1 IO 32 10 
Patiıka enli 110 250-300 24 75 

Kız Ö;retmen Okulu talebeııi için alınaca" yukarıda cins ve 
miktarı yazılı giyecek açık ekıilt111eye konulmuştur. 

Ekıiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanun hükümlerini 
haiz ve teminatlarını eksiltme gününden bir gün evvel maliyeye 
yatırmış olmaları tarttır. 

Ekıiltme 2'4-3-938 perşembe günü saat 15 te Kültür Direktör
lütü dairesinde yapılacaktır. Fazla malumat almak \'e nüınune· 
leri görmek isteyenlerin hergün ötleden sonra kız Öğretmen oku
luna müracaatları il'n olunur. 
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Ankara Emniyet Müdürlütünden: 

Beher takım resmi elbiıe ye bir ~ 
şapkanın dikimine tahmin edilen 

Cinai Miktarı Lira 
Reımi elbiH 444 takım 5 

" tapka 444 adet ~ 
Teminatı 187 liradır. İhale ~ünü 5.4.938 salı uat ! 5 t~ ~ 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı elbise ve şapkanın dikiı:01 İ 

mart 837 tarihinden 5.4.938 tarihine kadar 15 gün müddetle 
ıiltmeye konulmuttur. ·~ 

isteklilerin yukarıda yaz.ıh gün ve saatte kanuni belfel~ 
birlikte Emniyet müdürHltünde toplanan komisyona mürac•• 

Kereste, tahta ve saıre 

••• Türk Hava Kurumundan: •ilt 

15 mart 938 aalı günü uat 15 te ihalesi ya p ılacağı ilin 01°~ ~lllı 
200x30x20 sın. eb'adında bir metre mi'kap hakiki Amerikan rll et ~tt 
balsa plesenk ağacı -; ek11iltmuine talip :uılıur et ar Ldiğııtd lllıll 
eksiltmenin 15 gün müddetle temdidine kuar \'eri !mittir. ~ 

İlk şartnamui dairesinde ihalesi 30 mart 938 çarşamba ga 
aaat 15 te Kurum Merkez binasında yapılacaktır. 

11 İıteklileri belli g-ün ve saatte zesaik ve teminatlariyle birlik 
Ankarada kurum merkezinde hazır bulunmaları. 

.==z:: 

~akliyat: Boşaltmar Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresindeo: · ı~ 
L' k. 1 . l 1 . f' d •· 1 1 k :« lf, ı:;:,S ·ışe lir ı t>po una Hr ::-enP zar 111 a vunıc ecece ltt 

' t bin ton ma(trn kömürünün vagonlardan yere boşaltılınası. r l' 
ynden makine ve vagonlara y.ükJetilmesi işi 4.4.938 tarİ~111" 
masadif pazarte-:ıi günü ~nat 11 de lfa) darpnşa gar bıt18 

dahilinde linci i~letme komi yoııu tarafından kapalı ısr 
usulile ihale::ıi yapılacaktır. 

Beher ton kömiiriiıı tahliyesi için 10 kuruş ve tah1111 

ıçin de 15 kıırıı ınıılıammen b del konmuştur. 
l::ıLckiilrrııı 562 lırc1 50 kuruş mU\.:ıkkat tı•minat ıle k~; 

nurum layrn cttığı ve~ik l..ırı re:::ımi gazctdrrin 7.5.936 tıır•e 
Vf> 3297 ııunıaralı nı.i ... hasında üıtışar etmiş olan talimatnııı1' 
dair .. ~iııd~ alınını~ vesikcı ve tekliflerin avni gün ~aat ]0~ 
kadar komi.,yon rı-nsli~ine verilme"'ı lazımdır. 

Bıı işe airl şartnamP.ler Eski~ehir depo Ş"fı ile Haydsr: 
paşa hirirıci işletme komisyonu La rafından para, ız olarak ,e 
ril i r. 

Mahrnk·tt Benzio-Ma~ ine va~lan v .... 

Ziraat Vekaleti Sıı tmElma Komisyonundan : 

Kapalı zarf usulile 1500 terıeke gaz yağı, 1100 
ke l enzin satm alınacaktır. 

Muhammen bedel 7510 lira, ilk teminat 563,25 Hradıt· 
Ekciltme 6.4.938 de sant 15 te Ziraat Vekaleti Satırı' 

alma Komisyonunda İstanbulda Ziraat MüdiirlüğündeıJ 
parasız olarak Vf"'rilir. 

İsteklilerin teklif mektubh rım temin&tlarile birlıkte 
muayyen günde 2490 sayılı kanun n 2 ve 3 üncü ınad· 
delerinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bİ' 
saat önceye kadar Komisyona vermeleri. 

M. \1. V. Deniz Merkp,z Satıalma Komisyonundan: 

Tahmin f'dılc>n hed<"li 26"600 lira oları 5 hin ton 111aıo; 
tun kapalı zarfla munnkasıısı 5 mayıs 938 tarihine ınü~ııd1 , 
per~embe giınü saat 11 de vekalet hina ııırla ınüteşc:kkil k0 

misyonu nuzda icra edilecek:tir. 
l;j lira 13 kuruş bedel ile şartname ini almak i~teyet1" 

!erin h~rgün komisyonumuza müracaatları ve nıürıakastJ':t 
"Il'rnek i"t")enlerın de 14380 lıralık tPmİnat mrktııbu ilt 
~ Lr 
Lf'klif nwktul>lnrı ve kanuni helgclerirıı ha\ ı zarflarnu ıı.. 

mına uygun şckilrle knpatılmı olarak en ~<·ç ınünaka::sn 53• 

atinden bir ::ıaat evveline kadar kuıni.,yonumuza 

ı\\üteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Sıtınalma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiatı 1116 lira 48 kurut olan 17 kale~ 
boru ve trampet alit ve malzemesi açık eksiltme ile 1atın alı0' 
caktır. 

1 
Eksiltme 7.4.938 perşembe ırünü aaat 10 da MMV Satınalfll 

Komiıyonunda ıörülür. •• V• 
hk teminat 83 lira 75 kuruştur. Şartname ve liste M. iYi• 

Satınalma Komisyonunda görülür. 

Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanuıııı: 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlıkte eksiltme gün ' 
saatinde MMV Satınalma Komisyonda bulunmaları. 

•ıJI 
• • • Hepıine tahmin edilen fiat 340 lira olan 13 kalem re•1 

malzeınr.si pazarlıkla satın alınacaktır. 
1 Pazarlıta iıtirak etmek istiyenlerin ınezkur gün ve saatt 

MMV Satınalma Komisyonuna müracaatları ilin olunur. 



MÜNAKASA GAZETESi 
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l't1aaa· 8 
et edevat çanta•ı açık ek•iltmeye konmuttur. 

ba,1 ~ıı edilen bedeli 330 lira olup ilk teminat para•ı 24 lirad1r . ... ~ 
tlııilt lllart 938 cuma günü saat 10 dadıt. 

~tti11ıc1 nı~ye rircc ~klerin 2490 sayıla kanunun 2, ve 2 üncü mad
ııılb, le e ••tenilen belgeleriyle ihale gün ve Habndaı:. MMV aatm 

Otrıisy 
Onunda hazır bulunmalara. 

• 
" .. Madeni v . . l• * k B k. ·1 ··1 ..ı 'UkSek .. e saır cın!'\ te almaca tır, a · ı aç su ununua 

Muhendi:s \1ekteki SAK iJanina. 

~ille 
•ra Le•aıım Amirliii Sahnalma Komisyonundan: 

~~ olt~hı -.e Cebeci hutane•i i~in 13 bin kilo yufkanın ek
~'-t ,.-~e teklif edilen fiat pahalı görüldütüaden 24 mart 938 
~ltıııtıj de A1altara Lv. lmirliti Hhnalma komisyonunda açık ek-

111ı,.._ 1'•1tllaeald1r. 

~11,,:•~ bedeli 2990 lira ilk teminatı 224 lira 25 kuruftur. 
""•ti, ~~ ~•r ıüa komi•yonda görülür. Kanuni vesika ve te· 

• • • Aıı lll••Jonda. bulu~ulması. . . . . . 
11
l a>ey •. kara ıarnıaon bırlik ve milessHelerı ıçın 4 bın kılo be· 

1111ıı 2,..?•1rıııa •çık ek•iltmeai 5 nisan 988 saat 15 te Ankara Len· ..... ,, .•. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğü~d~~: 1 

1 - İzıııirde şartname ve projesi mucibi.ıce vaphrı
lacak ve Jl.lV.9 l8 tarihi ı fo ihale edil ek üzere ek· 
ıiltmeye konulan f ütün B kı ı ve İşlem.? Evinin te:nel 
kazakları İşi ayrıca kapa l ı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

fi - Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı 5613.27 liradır. 

111 ~ Eksiltrne 1 l .I V.93i tarihine rastlıyan pazar· 
tesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonda yapılacaktır. Kapah zarflar 
aynı günde en geç saat 14 e kadar adı geç~n Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektır: 

ıV - Şartname ve Projeler 4.J6 lira bedel nırnl~abilin
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve 
İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir 

'4ıtla. 1 1 ••tuaalma korni•yonunda yapılacaktır. 
ii11 :-•.ıı bedeli 1800 lira ilk temi nah 135 liradır. Şartnamesi I 
' b117 .. '•Yonda rlrülür. Kanuni YHİka ve teminatla komi•

•1111aaları. 

V - Fenni Şartnadtesinde izah edile11 esaslar daire
sinde yapılacak olan temel kazıkları işi Franki, Rodic, 
Stern, Simpleks, Brechtl, Abolorenz Miharlis, Mast ve 
sair Fırmalarm usul ve sistemlerine veya bunlara müma· 
sil sistemlere göre yapılac ktır. Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyen Firmaların fenni kliflerini münakasa gününden 
on gün evveline kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
Tütün işleri Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

1-f İı119 ir Eınrazı Sariye Hastaneıi ba,hekimlitinden : 

lO ';~llenıiz ihtiyacından •t•tada yazılı koyun etini• eksiltme· 
' 1~ il IQGddetle temdit .edilmi,tir. şartnamesi hergün hasta
t € rGlebilir. Ek•iltme 25.3.938 cu a gilnü saat 11 de Tepe· 
1' •b~.r~zı Sariye Hutaneainde olacaktır. 

-•Ilı 
~'<leli MuYakkat 
~ Miktara teminata Cinsi 

lir" 1800 kilo 6750 kuru1 koyun eti 

~İt , Çorum Villyeti Daimi Eacümenden : 
'"P y llliiddetle açılr eksiltmeye konulan damızlık •Jl'ırlara 

t 15 a, ••naan ve otun ihalesi martın 24 üncü pcrfembe l'Ünü 
tı o( te Y•Pılınak Gzere ekailtme müddeti 1 O gün uzatalmıfbr. 
ıı.. .. •ııların yevmi meakurda Daimi Endlmen Kalemine mü· -..q•rı ·1 1 iıa olunur. 

ÜZAYEDELER 
------------------

~ Konya Orman BqmüdCirlüründea: 
' )a ıri(.a k - . 1 a,111 •Yatinin Merkca kazasına bağlı Cili•ira öyu cıvarın-
lld, '•lı kuzu ormanından 5010 kental mefe odunu bir Hne 

11 il ~ılc0'11laııdan çıkarılmak üzere 15 gün müddetle açık arhr· 
~L •ralrnı,t q'" le ır. 

'ta •atalan muhammen bedeli 15 kuruftur. 
ditııt·' 29.3.938 sah rünı1 Hat 15 te Konya ermaa Bat Mi-
~'ttıı~llde Y•Pılacaktar. • 
"ı1ıQ 8al!ıe •e tnukavele projelerini görmek i.teyenier Konya 
t"ı'aı flıtGbendislitine müracaat edeceklerdir 
'li~ı•r~ ~U•aklcat teminatı 5635 kuruftur. 
~ı,,~. lıearet odaıında kayıdh olduklarına dair vesika ibraz 

q ır, 

, d•llaı· 
ıy, veuir bilumum muraf alıcıya ai: olacaktır. 

~tı~ A ftkara Valiliğinden! 

rollt 
1

\r~daki orman baş mühendis muavinligi depolarında 
inin 

5 
adede muadil 3081 desimetre mikAb çam ke

~ c:ıd beher mctr6 mikabı 20 liradan ve 11030 kilo ka· 
türıu:11~n beher kilosu J kuruştan 1965 kilo meşe kö· 

1ı 3 k eher kilosu 2,5 kuruştan 50 kilo çıranın hehf'f 
tllt. Uruştan 20 gün müddetle açık artırmaya konul-
~'libJ . 
~ ta tlerın yüzde 7.5 teminat makbuzlarile 6.4.938 tari· 
• llJttı~Yan Çart.ımba günü :sısat IS te te~ekkiıl f"ılecek 
t~~llt 1 

Y0nuna ve fazla tafsilat almak için de idarrye 
etmeleri ilan olunur. 

~ 
't~'lp-.. 'f Grlc Hava Kurumu lsmir ŞubesindH : . 
'1ı ~3. lia•a Kurumu Şubemizde mevcut 16.SOO lıtre Hy· 
~'ti&, 938 Ç•rtamba ıünü ihale edilmek ÜHre açık artır· 
-, ı.,._, ~·~•lata çıkaralmıtbr. 

ıa, t, ·~•ı rirmek ve pey ıürmek istiyealeria Hua Kı.a 
Qaır •e kemalp•t• Şubeleriae mlracaatları illa oluaur. 

1 1:) t>,, .. 
"1,. "'"'llıizJ~tli. Betiaci Sınıf Orman MGclilrUltiiaclen: 
ı. ~,.._ ~ •ıllyetinia Acıpayam ilcesi dahiliade vaki lludud-
' ~ ..... ' ' Y••ıh Andızdatı ormaaıada evrakı ketfiyesi mu
' el it llleıa kurulmut Ye yatlı boya ile aumaralanmlf olan 

~ it,._:~•• •taeı 20 pa müddetle kapalı sarf usulile art· 
\·~ır •ttur. 

~ 1~icl, llllla 6.4.JS tarihine mGsadif çartamba rünl saat 15 
'it 't1a.,111 orınan batmübendisliti bina11nda yapılacaktır· 
t' ~ ltllQq' lcatraa atacının beher gayrimamul metre miki· 1 ~--İll "'"

111. mecmu bedeli 21795 lira 12 kurut olup mu• 
'-'-ı ille,:~ 1634 lıra 63 kuruıtur. 
--""' ... : ~ Ve ••rtnameyi rör•ek isteyenler Ankarada ?r· 't•t, durlütü ile Denizli orman .. ,mühendislik muavın 

•t •t•eleri. 

VI - İsteklilerin bir Mühendis veya Mimar olmalara 
ve yahud bir Mühendis veya Mimarı inşaatın hitamına 

kadar d ıimi olara c iş başında bulunduracajına dair 
aralarınd , t eati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahbüd 
kağıdı ile Nafia Vekaletinden alınmış bu gibi işleri yap
tıklarını gösterir müteahh tlik vesik~smı eksiltme günün· 
dcu en geç üç gün evveline kadar inhisarlar Umum Mü
dürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca veiika al
maları lazımdır. 

VII - Mühürli: teklif mektubunu, kanuni Yesaik ile 
VI ncı maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parası veya mektubynu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günii 
en geç saat J 4 e kadar yukarıda adı geçen Alam Kom
siyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (916) 4-6 

• * • 
1- Şartname ve projesi mucibince İımirde yaptırıla

cak Tütün Bakım ve işleme evi İnşaatı ll.IV.938 tarih n
de ihale edileceği ilin edilen temel kazıkları iti hariç 
kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 676,960 Jira 83 ku!'uş ve muvakkat 
teminatı 30828 lira 43 kuruşhır. 

JII- Eksiltme Jl.IV.938 tarihine rasthyao pazartesi 
günü saat iti da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarHar 
aynı günde saat 15 e kadar adı geçen Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

iV- Şartname ve projeler 33,85 lira bedel mukabi
linde inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara 
'Ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- isteklilerin mühendis veya mimar olmaları ve ya
hud bir mühendis veya mimarı inşaatı hitamına kadar 
daimi olarak iş baımda bulunduracağına dair aralarında 
teati edilmiş Noterlikçe tas ikli bir teahhüd kağıdı ile 
Nafıa Vekaletınden alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi 
inşaat yaphklarını gösterir bir müteah~itlik vesıkası~ı 
eksiltme gününden en geç üç gün evvehne kadar İnhı· 
sarlar İnşaat Şul>esine ibraz edert:k ayrıca vesika al-

maları lazımdır. 
VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşin· 

ci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesi~asını ve muvak-

k t t · at parasını veya mektubunu ihtıva edecek olan 
a emın _ b·ı .. k .. 

k l fi Yukarıda yazıldıgı veç ı e muna asa gu-apa ı zar arın . 
·· saat 15 e kadar adı geçen Ahm Komısyonu nu en geç • . . . . l-

8 k ı - makbuz mukabılınde verılmış olması azım-
aş an ıgına (9'77) 4-6 

dır. 

•• 
Şemsipaşa işleme evi ve •.part~a~mm pencereleri

l;nin boyanması şartname ve keşfı mucıbı11ce pazarlık usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 1718 lira 78 kuru, ve muvakkat te 

minah 12.89 liradır. 
111- Pazarlık 22.111.938 tarihine rastlıyatt salı günü 

saat 14 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün sözfi geçen 
Şube".len alınabilir. 

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

imtiyaz sahibi n yazı i,J..-ı 

Direlruirii: (..,..il Cirit 

1 

BaaaJdıit 7ea : ARTUN Baaune~ı ! 
C .alat. Bill1ı1r .olmık Nn. 10 j 

.... 
• u 

D.D.YOLLARi iŞLETME u. MÜDURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 100 ton Klorütutya 9-5-1938 
pazartesi rünü saat 15 te kapah zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında Hhn alınacaktır . 

Bu ite girmek isteyenlerin 1500 liralik muvakkat teı:ainat il~ 
kanunun tayin ettiti vesikaları, ve Nafıa Mütuhhitlik ve•ılra•ı 
•e tekliflerini aynı rün saat 14 e kadar Komisyon Reislitiae 
vermeleri lizımd1r. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sefk Şeflitinden datıtılmaktadır. 

-·=a-

Cin•i 

1515) 1-4 

sw ... -
İstanbul Kız Ôğretnıen Okulu 

Satınalma Komisyonundan: 

Metro ve Beher metro İlk Eksiltme Şekli 
adedi ve adP.din Teminatı Gün ve Saati 

tahmin bedeli 

Ereğli malından 926 M 55 K. 38.20 4 4 1938 
Siyah Selen Saat ı0,30 da 

Pazartesi günü 
Açık Ekıiltme 

Lacivert Kum"ş 446 M. 275 K. 91.99 4 4 1938 
Saat 10,45 de 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

İpekli Kumaş 170 M. 125 K. 15.94 4 4 1938 
Saat 11 de 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

Talebe Kasketi 113 A. 115 K. 9,75 4 4 1938 
Saat 11,15 de 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

l. - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun Muallim kısmile Pan· 
siyon kısmt talebeleri için yukarıda metro ve adedile beher met· 
ro ve Adedinin t h min b delleri ve ilk teminat ve ekıiltme fekil 
ve a-ün ve ııaatleri hizalaranda yazılı sriyecekler eksiltmeye kon
muş tur. 

2. Eksıltme İ stanbul Kiiltür Direlctörlüğü binasında Liseler 
Muhasebeciliğinde toplanan Komiıyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk temın atlarını belli gün ve snatten evvel Liseler 
Muhasebeciligi Veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve bıı 
gibi kumaş imal ede r fabrıka veya atelye sahibi old ukla rına 

dair 1938 yılı T icaret ve Sanayi Odası vesikası ibraz etmeleri 
ve nümun si üzerine kuma' vermeleri. 

3.- iatekliler 'artnameleri ve kuma1 numunelerini görmek 
ve öğrenmek üzere Okulıt mürac.ıatları ilan olunur. (1440) 2 ı 

PiYASA HABERLERi 
' 

latanbuldao kemik ihrac•b 

İ•tanbuldan kemik ihrautının fa:ılalattıtı görülmektedir. Şeh· 
rimizden senede 400·500 ton mutfak kemiti ihraç otunmaktadır. 
l•tanbul mezbahası, ründe 400 kilo kadar boynuz iatih:.al ettiti 
cihetle, bunlar da rünlük mutfak kemiti ile birlikte kurutulup 
harice aevkolunmaktadar. 

1936 1enesindenberi, Anadoludan da kemik getirilmete baş· 
laamış old•tunda ihracat ayrıca artmıt bulunuyor. 

Telef olmut hayvanların kemikleri de senede 20 ton kadar tu· 
tuyor. Bunlu dahi kurutulup aevkolunınaktadır. Bu itler e utra
tanların •Öylediklerine bakılırsa kemikler, katiyen kokmamaktad1r. 

Anupada bu kemiklerden tutkal yapılmaktadır. Kemiklere 
eakideoberi hep italyaya sevkedilmekte iken •on zamanlarda Al· 
manya dahi bizden kenaik almata başlanııtbr. 

Dünya umumi iktisadi vaziyet 

Lloyd's Bank tarafından netredilen bültenlerin sonuncu nüs· 
bumda, geçeo sonbahardan beri lngiltere ticaretinde bir yavaş
lama belirditi ve fakat bunun pek mutedil ve kıami olduğu ya
zılmaktadır. Birçok mühim sanayi, faaliyetlerini eski Hviyclerin
cle muhafaza etmektedirler. 

İkinciklnunda, ticaret yavatlamuı tamamile menim icabıdır. 
Birleşik Amerika Devletlerinde, vasiyet •alaba ylz tutmut ribi 
rörünüyorH da bu sa 1 ii· ın müddeti hakkında fimdiden hiçbir 
tahminde bulun•1lama:ı. lngiliz dominyonlarında ve İskandinavya 
memleketlerinde vaziyet tayana memnuniyet bir haldedir; Cenu 
bi Amerikadan gelen haberler i•e emniyet veriei detildirler. 

1937 de dlnya kalay ihracah 

BoliYya ve Hindiçininin Kinunuevnl ayında ihraç ettiği ka
lay mıktara artık malum oldutundan takyidata tibi memleketle
rin 937 aenHi zarfında yaptıklara ihracat mecmuu anlatılmıştır. 
Bu mikdar: 936 senesindeki 153.595 tona kartı 179.994 tondan 
ibarettir. 

Dünya Pamuk İstihsal ve İstiblakı 

Bir taraftan dünya 11amuk İ•tihlikı gerilemekte, bir taraftan 
da pamuk ekili uhalar artmaktadır. Ekim tahdidah için W36 yı
lar.da tatbik olunan "Topratı muhafaza,, programı bekleoil,n ne
ticeleri vermedij'inden ltu sene Amerikada pamuk ekim tahdida· 
tına giritilmeyecektir. 1937-38 dünya pamuk rekoltesi, 1936-37 
deki 30.9 milyona kartı 38.1 milyon balyadır. 
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Ta a s opti ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicaHon Mode 

d 'adjudicat . 
Prix 

utimatif 
Cautioa. 

Proviıoire 

Lieu d'adjudıcatıon et du 

Cahier des Cbureııı 
Jours Heure 

) Adjudications au Raais 
Construction- Repar tıon- Trav Pubhcs·Materiel de Conslruction-Cartographıc 

Constr. biti ent logement iı Etimeıout (cah . eh . Pli cach '1684 75 3834 24 Oir. P.T.T. Ankara 30·3·38 15 
L. 2,58). 

Conıtruction rı ıervoir d'eau a E.mırdaghi 
Conatruction bitıment hôpıtal Rei'İonal 3 Afıon 

(cab. eh. L. 8,50) 
Constr. bltimf'nt survoillance douaniere au bôurg 

Demirkeuy place Ayutafano ıı . 

Con•lruction pavillon pour soldata pres l'ecole de 
ruerre (cab. eh. P. 18). 

Construction en uıphalte • route Ankara·Kirchehir. 
" route a Guie•İr 
,. atelier a l'ecole det Arts Koaia (1 

partie). 
CoDatr. poııt on boiı .,Karatchayir,, s route Oıman

djik-Gumuıhadjikeuy. 

Pavare de chau .. ee s/route Tchoroum Meraifone 
• Constr. bit. pr. moteur pr. l'armee d'aviation (aj.) 

P'ubl' que 
Pli cach 

" 
,, 

,, 

Puhl\que 

" 

2129 80 
168028 29 

6626 15 

3499 95 

64772 -
13813 02 
10000 -

7142 59 

A101 
5667 40 

Electricite-Gaıı-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Article elec:trique : 56 lota 
lnıtallation electrıque a 1' ı-cole d' art illeri o 

Articlea telephoniques tels : Rouleaux de fıl me· 
tallique : 600 k .· Machine telephonique : 1 p.· 
laolateur• avec crocbets ; 200 p.- Cible, clous 
ete. 

Pli cach 
Gre a rre 
Publique 

10940 
650 

159 66 
9651 41 

507 -

265 05 

4488 60 
1036 -
750 -

49 91 

Municipalite Emirda ghi 
VHayet Afion 

Dir. Trav. Pub. Kırklareli 

Co•. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Vilayet Ankara 
Coa. Acb. Jntendance lzmir 
Dir. Trav. Pub. Konia 

.. 
Coaa. Ach. Araee Aerierı Kutahia 

4.4 38 
6-4 38 

7-4-38 

11-4-38 
4- t.38 

28-3-38 

30-3-38 

30-3-38 
22-3-38 

15 
14 30 

15 

11 

15 -
16 
15 

14 

14 -
14 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 20-4 38 15 -
Coıa. Ach. lnt. lst. Topbaae 25-3-38 15 30 
Mun. Tchoumra 15 jourı a partir du 12-3-38 

Produits Chimiques et Pbarmaceutiques - lnstruments Sanita~-Fourn?ture pour Hôpi!aux 

Produitı pharmaceutiques et articlcs de verre: 234 
Jotı 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 

F.toffe pour robea : 105-110 m. 
Bat11te : 250-300 m. 
Confoction de costumea et ehapeaux : 444 p. 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

Articlu pour deHİD: 1J lot• 

Bois de Con.traction, Planches Poteaux ete. 

Boiı de palissandre balaa•ique : lm3 (aj.). 

Transport-- Chargement- Decbargement 

Charrement d dccharı-ement de 30000 t. houille 
du deptôt Eskicbehir aux waronı pendant 1 
annee. 

Combustible - Carburant-Huileırı 

Muoute : 5000 t. (cah. eh. L.13, 13) 
Petrole : 1500 bidons .. Benzine : 1100 bitlons 

Divers 

Sacı a outıllagtı: 20 p. 
lnıtru111ents el ,.,ü ... rıel pr. tuyau:ı et trompette: 

17 lotı 

Articleı pr. deasin: 13 lota 
Fil nıetıtllıque 

Provi~ions 

Youfka 1,3 t. (aj.). 
Fromare blanc : 4 t. 
Viınde tle mouton : 1800 le. (aj ) 

Orıe, paılJe et foin (aj.). 

B) Adjudications a la sureochere 
Arbres : 4603 p. 
Bois de aapin 

,. ,. clteae 

,, " " .. " " Peaux: 1250 p. 

1451 quent. 
5010 • 

Huile d'olives : 16500 lltres 
Charpente, bois et charbon de boiı 

Publique 

Publique 
,, 

Gre a gre 

Pli cach 

Pli cach 

.. 

Publiqu"' 

" 

Gre a rrr 
Puhlique 

Publique 

" 

Pli cach 
Publique 

• 
• 
• 
" ,, 
• 

1176 10 

le m. 5 10 
le m 1 10 
la p. ~ -

340 -

262600 
7510 

320 
1116 48 

340 
118 94 

2990 -
1800 
900 -

21795 12 

89 -

32 10 
24 75 

167 

562 50 

14380 -
5•3 25 

24 
83 75 

9 

224 25 

135 -
(,7 50 

1,34 63 
73 89 
11 88 
16 32 
56 36 

Com. Ach. F.c. lnr. Gumuchıouyou 

Dir. IHtructıon Pablique KonİA 

" 
Dir. Surete Ankara 

Co•. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

11-4-38 

24-3-38 
24-3-38 

5-4-38 

Lir"e Avia•ıorı Turque Suc. Anlı: \ra 30-3-38 

1 F.ıtpl. Ch. de fer E.tet lt.pacha 
Chef du Depôt f.ı;kicbel.ir 

Co111. Ach. Min. Ag-rıculture Ank. 
lnt. Maritinıe Miaist. Def. Nat. 

Com. Acb. Mia. Def. Nat. Ankara 

.. 

" Com. Ach. F.c. lnr. Gumuchsouyoıs 

Com. Ach. lntendance. Anlı:an 

• 
Cbef Med. Hôpital Maladies Conta· 

rieu~es lz•ır 
Vilayet T choroum 

Dir . Foreta Deaiııli 
Oir. For~t.o Konıa 

,, 
,, 

" Lirue Aviat. Turque Suc. Hayınana 
,. lz•ir 

Vilayet Ankııra 

t-4-38 

6-4-36 
5-5-38 

24-3·38 
7.4 38 

11-4-38 

24-3-38 
5-4-38 

25-3-38 

24-3-38 

6-4-38 
29-3-38 
29-3-38 
29-3-38 
29-3-38 
28-3·38 
30-3-38 

6-4-38 

14 -

15 
15 

15 

11 -

15 -
11 -

10 
10 

H 30 

14 -
15 
11 -

15 -

15 -
15 
l J 
15 
1) 

15 

Sah %2.3.131 

Sam .. (Telıcirdat A.lıc. SAK) N. 625 
Elhiıe (Gimr. Muh.) N. 627 
Elbiselik kuma, (MMV) N. 830 
Şemıi11aşa İfleme ni tamiri (fn1ı. U. Mfld.) N. 632 
Rüzıir öl;me aleti (MMV) N. 632 
Pamuk (Tophane Ln.J N. 842 
Dıvar intası (Trabzon Beled.) N. 6'2 
• Köhne etya )Tophane Lvz.) N. 641 
Barometre ve termometre (MMV) N. 832 
• İnce tel (lzmir Defterdar.) N. 833 
Oda İnfHI (Mutia Vil.) N. 842 
• Ekmek kmntııı (Topbane Ln.) N. 6'2 
Varyos, küıldl demir, yaba, tırmık (Edirne Vil.) N. 6'3 
L epo yıkılması (famir Beled.) N. 643 

Çarfamba 2~.3.938 

Hamızı azot (Ask. Fabr.) J\' 613 
Bekleme mahalli ve yıkama Ye yemekhane bin sı iııt•' 

J\~ 625 
Sadeyat (Gaziantep Ask. SAK) ~~. 627 
Dişçi malzemesi (İat. Sıh. Mües.) '~ 629 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye haat. eua depo•0 

Sıh. Mües.) .,~ 629 
Gabyon (DDY) .\; 632 
LaciYert kuma~ (Kandilli Kız Liıeai) • · 632 
Pirinç (MMV) .\~ 632 
Dumlupınar ilk okulu int· (Afyon Vil.) .Y 632 
Yulaf (iıt. Komut.) .\'! 633 
Demir (PTT Fabr . Müd.) .\; 633 
Garaj inş. (Afyon Vil.) .\: 634 
Gümrük karakolunun İnfaıı (Gaziantep Nafıa Müd.) \ 
Köprü Ye menfez İnf. (Afyon Vil.) .,: 634 
Sitil ipi, urgan v.s. (Tophane Lvz.) .\: 634 
Kerestelik çam tomruğu (DDY Erzurum) .\~ 635 
• Benzin ve yağ bidonu (Kayseri Tay. Fabr.) Y 636 
Kardif kömürü (MMV) .\: 639 
Nafıa dairesi için mobilya (Afyon Vil.) .\ 641 
Öldia n dana (Bendik Bakt. Enst. Di:·.) N. 644 
Ambalaj malzememi (l\ııMV) N. 644 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar muzayedeye aıtt•' 
H . "N . t' ·ı· h · · · "1~1~ amıf : o." ışare ı ı anı avı g:ızetemızın sa; 

Mardi 22-3-938 

Paille (Coa. Acb. Milıt. Tekırdarh) N. 615 
Coslumea (Oouan. lst.) N 627 
F.toffe pr. co~tumca (Min. Def. Nat.) N . 630 

Rep. dıspeasaire de tabacs Clıaem•İpacha (Oir. Gen· ~ 
N. 602 

lnstru•ents pour meaurer le ven• (Min. Def. N11t. ~ N 
Cotoa (lat. Tophane) N. 642 
Const. •ur (Municip. Trabıı:onde) N 642 

• Article~ hors d'usar• (lnt. Tophane) N. 60 
Barometre et thermometre (Min. Def. Nat ) N. 632 
Coa1tr. chambre annexe (Vil. Mo11g-hla) N. 642 
Marteaux, vanı , rateaux (Vil. Edirne) N. 643 
Demolition d'un depôt (Mun. Izmir) N. 643 

Mcrcredi 23·3· l 938 
-

Acide az:otique (Fabriques Militaireı ) N. 613 
Con1truction refectoire lieu pour lessive ete. (Ch. dt 
Beurre (Com. Ach. Milıt. Gu:iantept N. 627 
Articleı dcntaireııı (Dır. Hyg. Assistance Soc Djıfh', 
Construction toiture a l'hôpital des alicneA Bakir~t 

Asaiıt . Soc. Djag.) N. 629 
Etoffe bleue (Dir. Lycee Kandilli) N. 632 
Riz (Min. Def. Nat.) N. 632 
Construction batiment ecole Primaire "Doumloupı11•'' 

N. 634 
Conıtruction r•rage (Vil. Afıon) N. 634 ,ı 

" batiment surveillance douaniere Oir. 1 

zian.ep) N ~34 

Ar:icles de fer (Dir. Fabriques P .T .T.) N. 633 
Foin (Command. lstanbul, N. 633 
Coastr · pont et aı ches (Vil. Afion) N. 634 
Ruban et fil "s~tıl,, (lntend. Tophane) N. 634 
Tronc d e bois de 1apin (10 eme F.xploit. Ch. de fı 

N. b35 

• Bidons d'huil~ et benzine (Fabrıque Avıation iı t-' 
Cardiff (Min . Def. Nat.) N. 639 
Articleıı d'ameublement (Vılayet Afıon) N. 641 
Arlicles pour emballage (Min. Def. Nat.) N. 644 


