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ı ve mukavele projeleri her zaman Eskişelair Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. isteklilerin Nafıa Vekaletinden alın· 
m\ş müteahhidlik vesikasile senesi içinde Ticaret odasın
dan alacakları vesikayı 2490 numarah kanunun tarifi veç
hile teklif mektublarma eklemeleri lazımdır. 

~ak Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
~t'ıts ışehir-Çifteler yolunun 3+080 - l 3+000 kilometreleri 
llıil'il~tlda 17597 lira 18 kuruş keşif bedelli şose esaslı ta· 
~tt~ 1• 28.3.938 tarihinden 18.4.938 tarihine musadif pa
~otıll~ı günü 15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
l~~tı.k~Uştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde yapı-

ır. 

~ 
& ~~akkat teminat 1319,78 liradır. 

~t''tfi~ ışe aid evrak: Şose tasfilat ve 
, fenni ve eksiltme şartnameleri, 

hulasa keşifleri, 
genel şartname 

Mektublar 18.4.938 tarihinde saat 14,30 a kadar mak
buz mukabilinde Daimi Encümen Rivasetine verilmelidir. 

Posta ile vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alın
maz. 

* • • Sarıköy·Mihalıççık yolunun 4+400-13+450 kilo· 
metreleri ara"Jmda 11571.19 lira keşif bedelli yeni şose 
ve imalata sınaiye insaası 28.3.938 tarihinden 18.4.938 
tarihine musadif pazartesi gün:i saat 15 e kadar kapah 
usulile icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 868 liradır. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

Bu işe aid evrak şose tafsilat ve hulasa keşifleri, gra· 
fik, fenni ve eksiltme şartnameleri, genel şartname, mu· 
kavele krojeleri, ve imalatı sınaiye projeleri her zaman 
Eskişehir nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesi
kasile senesi içinde ticaret odasmdan alacakları vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif mekt ublarına 
eklemeleri lazımdtr. 

Mektublar 18.4.938 tarihinde saat 14 e kadar mak
buz mukabilinde Daimi encümen riyasetine verilmelidir. 
Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

* • * Eskişehir-Söğüt yolunun 3+050 9+475 kilomet· 
releri arasında t 2282.38 lira keşif bedelli şose esaslı ta· 
miratı 28.3.938 hrihinden 18.4.938 tarihine musadif pa
zartesi günü saat 16 ya kadar kapalı zarf uaulile eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde 
yapılacakhr. 

Muvakkat teminat 92 l. t 8 liradır. 
8u işe aid evrakı, tafsilat ve hulasa keşifleri, grafik, 

fenni ve eksiltme şartnameleri, proje, genel şartname ve 
mukavele projeleri her zaman Eskışehir Nafıa Müdürlü
ğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikasile senesi içinde Ticaret odasından ahomış vesika· 
yı 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif mektubla
rma eklemeleri lazımdır. 

Mektublar 18.4.938 tarihinde saat 15 e kadar makbuz 
mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. Pos· 
tada vaki olacak gecikmeler nazarı itiba..-a alınmaz. 

Dıyarbakır Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Diyarbakırda bulunan hangarların gösterilecek ma
halde keşif ve şartnameler mucibince sökülerek kurul· 
ması kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah
min edilen bedel 29.889 lira 52 kuruştur. İlk teminatı 
2242 liradır. İhalesi 4 nisan 938 pazartesi günü saat 15 
te Diyarbakır L. A amirliği satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Fenni şartname ve keşifleri gö~mek istiyenler 
150 kuruş mukabilinde Tayyare Alay K. inşaat ayniyat 
Mubasebecili~inden alabilirler. İhaleye gireceklerin mez
kur gün ve ~aatten bir saat evvel teminatlariyle ve na
fıa vekaletinin ve yahut nafıa direktödüğürıün Müteahhit
lik vesikalariyle birlikte D. Ba!<ır L. A. sahnalma komis
yopa müracaatları. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işlerin 
cinsi ve mahiyeti 

Keşif bedeli 
Lira K. 

Ahşap ve alçı çer· 2515 80 
çeve, kurşun örtü, 
duvar tamirah 

Muvak tem. mik. 
Lira K. 

189 00 

Eksiltmesi Asarıatika Müzeleri Genel Direktörlüğünde 
12.4.938 tarihinde salı günü saat 14 dedir. 

Topkapı Sarayı müzesi dahilinde Harem daircsile İ· 
kinci Osman köşkünde ve diğer bazı kısımlarda bermu· 
cibi keşif yaptırıl cak olan tamirat yukarıda yazılı gün 
ve saaatte açı}s eksiltmeye konmuştur. Keşif ve şartna· 
me: ile yapıla{: ak tamiratı mahallen görmek istiyenlerin 
Müzeler Mimarlığma, talib olanlar da en aı l 500 lira
lık bu işe benzer iş yaptıklarına dair eksiltme tarihinden 
bir hafta evvel Nafıa idaresinden ahnr:ıış ehliyet ve 938 
yılına aid ticaret odası vesikaları ve muvakkat 
teminat makbuzlariyle ihale gününde komisyona müra· 
caat eylemeleri. 

Kütahya Tayyare Alayı Satmalma Komisyonundan 

5661 lira 40 kuruş bedeli keşfi olan ve istekli çık
madığı için eksiltmesi 22.3.948 salı günü saat 14 de ya
pılmak üzere 10 gün müddetle uzahlan Tayyare Alayı 
motör binası inşasına bu defada talip çıkmadığından bu 
işin pazarlık suretile eksiltmeye konulduğu ve bir ay 
içinde ihale edileceği ilan olunur. 



Sayfa 2 

Kütahya Vişne Fidanlığı Müdürlüğünden: 

2369 lira 95 kuruş bedeli keşifli fidanlık binasının 
ikmali nevakısı ve yeniden bir ser inşası açık eksiltmeye 
konulmuş olduğundan yapmağa istekli olanların fenni ve 
idari şartnamesini görmek üzere 21.3.938 tarihinden iti
baren ihale J'Ünü olan 4.4.938 pazartesi gunune kadar 
hergün Fidanlığımıza müracaatları ilan olunur. 

Tav~anlı Uray Başkanlığından: 

21.3.938 de ihale edilecek olan fenni lağım ve men
fez inşasına belli günde talib çıkmadığından ihale 1 O gün 
müddetle talik edilmiştir. Dileyenleri müracaatları. 

Kütahya Belediyesinden: 

İshakfakı ciyarında ve Samanpaz'irı yangın yerınm üs
tündeki çökük yolunun 635,.40 lira bedeli keşifli istinat 
duvarlarının yapılması açık eksiltmeye konulmuşur. 

İhalesi 6.4.938 çarşamba günü saat 15 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin her gün belediyeye 
müracaatları. 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden : 

4.4.938 paıartesi günü saat 14 de Ordn Nafıa Müdür
lüğünde toplanacak eksiltme komisyonu odasında 993 lira 
16 kuruş keşif bedelli Ünye Cezaevi tamiratı açık usuli
le eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif evrakı Or· 
du Nafıa Müdürluğüode ve Ünye Müddei Umumiliğinde 
verilir. 

Muvakkat teminat 74 lira 53 kuruştur. İsteklilerin Na
fıa Müdürlüğünden bu iş için alacakları ehliyet ve&ikala
rile birlikte muayyen gün ve saatte Eksiltme Komisyonu· 
na müracaatları ilan olunur. 

• • • 11 nisan 938 pazartesi günü saat 14 de HükQmet ko· 
nağında encümen daimi odasında 9150 lira 18 kuruş ke· 
şif bedelli Ünye Terme yolunu 2+500·8+8500 kilometro
Jarı arasında yola lazım olad blokaj ve ham taşın ocak· 
lardan çıkarılıp yol kenarında ihıan açık usulile eksilt
meye l<anulmuştur. Şartoame ve keşif evrakı Ordu ve 
Samsun Nafıa müdürlüklerinden görülebilir. Muvakkat te
minat 686,26 liradır. İsteklileric Ordu nafıa Müdürlüğün
den bu işi yapabileceklerine dair alacağı ehliyet vesi· 
kolarile birlikte muayyen gUn ve saatta daimi encüme-

ne müracaatları ilan olunur. 

• • * 1 1.4.38 pazartesi günü saat 14 de Ordu hükumet 
konağında encümen daimi odasıuda 2843 lira 55 kuruş 
keşif bedelli Ordu-Fatsa yohmun Akçaova köprüsü ya
nında yapılacak daimi tamirat amelesi barakası inşaatı 

açık usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve k~şif 

evrakı parasız olarak Ordu nafıa mtidürlüğünden verile
cektir. Muvakklt teminat 213 lira 27 kuruştur. İsteklile 
rin nafıa müdürlüğünden bu işi yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikalarile birlikte muayyen gün ve saatte daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer esisat ve J\\alzem. 

Kütahya Tayyare Alayı Satıaalma Komisyonundan: 

Kütahya T ayy.are Alayı için telefon tesisatına ait mal· 
zeme ahnac.ıktır. Mobamme:ı bedeli 1000 liradır. 

Eksiltme 5.4.938 sah günü saat 15,30 da Kütahya 
Merkez Komutanlığındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminat 7a liradır. 

Şartnamesini görmek istiycnler hergün eksiltmeye gi
recek olanlar mu yyen günde kanonun !cabettirdiği ve
saik ve teminat makbuzlarile Komisyonumuza müracaat
ları. 

"•. Kütahya garnizonunda otomatik telefon tesisa
tı yapılacaktır. Muhammen bed li 3550 liradır. 
E~iltme 5.4.938 salı ıünü saat 15 te merke::ı komu

tanlığındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Eksiltme açık olacakbr. 
Muvakkat teminat 266 lira 25 kuruştur. 
~artnaaıesİliİ görmek isteyenler bergün eksiltmeye gı· 

recek olanlar muayyen günde kanunun icabettirdiği ve· 
saik ve teminat makbuıiyle komisyonumuza müracaatları. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

31.3.938 per~embe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 24<! t ,25 lira keşif bedelli İstanbul Tevkif
hanesi elektrik tesisatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 181 liradır. 

isteklilerin en a::ı 1000 liralık lıtu işe ben::ıer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış ol~uiu vesikalara iıtinadeR 
İstanbul Nafıa Müdtirlüğünden eksiltme tarihinden bir i'Ün 
evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret edası ve
sika! rile gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundtıra-Çama~ır v ~-

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonundan : 

Her metresine tahmin fiatı 30 kuruş olan 500 bin metre 
haki astarlık bez kapalı zarf usnlile satın alınar.akttr. Şart

name-i 750 kuruş bedel mukabilinde hergün M.M.V. satm
alına komisyonundan almahilir. İlk teminat 8750 liradır. 
İhalesi 18.4.938 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Ek
siltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde yazılı ve,:,İkaları ilk teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M.M.V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

• * • 22.3.938 günü müteahhit nam ve hesabına satın alı
nacak olan 12 bin metre kışlık elbisehk kumaşa trılip çık

madığından yeniden açık ek:siltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 27080 lira olup ilk teminatı 278 t liradır. İha· 
lesi 4 nisan 938 paıart~si giinü ~aat ll dedir . Şartname pa
rası 186 kuruş mukabilinde M.M.V. satınalma komisyonun
dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatinde Ankarada ,\1,M.V. satınal •• a komisyonunda hazır 
bulunmaları. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir metresi 60 kuruş değerlenen 45 lıin lir.1 değerinde 

70 binden 81 bin metreye kadar erat yazlık elhisdik kumaşla 
bir metresine 40 kuruş fiat hiçilen 18,500 lira değerinde 

45 binden 55 bin metreye kadar yatak kılıflık hez aşağıda 

yazılı tarihlerde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Yazlık elbiselik kumaş şartname~i 225 kuruş karşılığında 

ve yataklık beze ait şartname ele parasız olarak komi~yon
dan alınaabilir. 

Eksiltmelcrine girm~k isteyenlerin yazlık elbiselik kumaş 
için 3375 ve yatak kılıflı\.;: bez için rle ] :m7 lira SO kuruş
hık ilk teminat makbuz veya hankn mektubu ile şartname 

ve kanunda yazılı belgeleri muhtevi teklif mektulılarmı belli 
gün ~ ant 9 a kadar komisyona vermiş olmaları. 

A- Yazlıı: eksiltmesi 12.1.938 salı günü saat 10. 
B-Kılıfhk eksiltmesi 13.4.938 çarşamba günü saat 10. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanhul 
Satınalma Komisyonundan: 

Cümrük Muhafaza Örgüdü için 1256 çift yemeninin 12 
ni 1an 938 salı günü saat 1 l de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Ta··mlanan tutarı 2009 lira 60 kuruş ve ilk teminat 151 
liradır. 

Şartname ve evsaf komisyondad.r. Görülebilir. 
İstekl;lerin gün ve !::laatinde ilk. teminat makLuzlarile bir

likte Galatada Eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona 
gelmeleri. 

• • * Gümıük muhafaza memurları için 1135 takım elhi· 
senin kapalı z:ırfJa eksiltmesi pahalı göriildiiğündeıı yeniden 
14.4.9~8 perşembe günü "aat l l tle paıarlığı yapılacaktır. 

Ta ınlanan tutarı 17023 lira ve ilk teminatı t :.. 78 liradır. 
Şartname ve evsafı komisyondadır . Görülebilir. 
l..:teklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzhırile hir· 

likte Galata ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelme
leri. 

,. ::!\"!MI 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Sö,üt İrıhisarlar Meınurluğundan: 

Bilecik istasyonu ile anbarımız arasında bir sene zarfın
da kar~ılıklı yapılacak n:ıkliyat 19.3.9:38 tarihinden itiharen 
açıK eksiltmeye konulmuştur. Bedel haddi layikindc göı ül· 
düğü takdirde 2.4.938 tarihinde ve saat 14 de komisyonu 
mahsusu huzurunda müşterisine ihale edilecektir. İsteklilerin 
şeraiti anlamak üzere hcrgiin ve pey sıırmek üzere yevmı 
muayyeninde idaremize müracaatları ilan olunur. 

. ahrukat Benzi> akine yaglan v. '. -- -

_ 28 Mart ~.,,, 

rr•' 
Bedeli mahalllmeD 1060 lira olup muvakkat teminat 230 

1 

dır. . de0 
ihale tarihinden 20 ıln •onra otuz ve j'ene ihale tarib•" 111• 

itibarea iki ay içinde 150 ton k6mlr Belediye santral bio-' 
daki ardiyesine teslim edilecektir. ,dl 

Mukaveleyi mütaakip Banka teminah veya birinci deree b'' 
rayri menkul İpoteti karııhtı olarak bedeli ihaleye 111ııh•~,r 
mGtaabhide bin lira verilir. Daha fazla malumat iateyanler 
gi• Oaye belediyesi.ne müracaat etmeleri ilia olunur. 

-----./ 

Müteferrik 

• deıı: 
Devlet DamiryoJlan ve Limanları işletme Umum fdaresıo .,. ... 

Birinci işletme mmtakuında atatıda mevkii, miktar1 -ve ~,. 
hamruen bedeli yazllı balast kapalı zarf usulile münakat•Y• çı 15 
rılmıthr. Eksiltme 15.4.38 tarihine rastlayan cuma rünü •••~\tlll' 
te Haydarpaşat1a j'ar binası dahilinde biriaci i~letnıe ek•

1 

1,. 
komisyonunca yapılaeakbr. İstekliler ek•iltme tartnaıneıiod• 111• 

zıh muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle teklif mektubl•~ ıa 
eksiltme a-üni saat 13 e kadar komisyon reislitine verilınesı 
zıadır. . fi•f 

İstekliler bu husustaki tartname ve mukavele prejeleriıı• 
darpaşıı yol baiuıüfettişlitinden parasız olarak atabilirler. _,. 
Balasbn lbale edilecek Metre mikib Mubam. Muvak· te 

mevkii miktar izhar bedeli be.leli miktarı 50~ 
Kim (148-150) 15 bin M3 kurut 130 IQ500 lirıı 1(62 lir• 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma KomisyonundsO 
·o• 

225 adet bidon açık eksiltme ile satın ahnacaktır. !3~b•;,ı 
tahmin edilen fiat 22 liradır. Eksiltmesi 12.4.38 sah gun"'. 10, Ş 
11 dedir. ilk teminat 371 lira 25 kuruştur. Şartnamesi koı:ıı•• z, 3 
da görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun ,t ı 
üncü ma.adelerinde yazılı belgelerle birlikle muayyen gii• 
vakitta MMV satınolma komisyonunda bulunmalara. 

,ır 

• • • 28.3.938 pazartesi l'ünü saat tO da kapalı zarfla satı" eçıt 
nacıığı ilin edilen 280 adet bidoaun ahmından şimdilik vaıı 
mittir. 

İ~mir Devlet Demiryollarından : 
- o• 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşd
1 

~· 
yazılı iplikler 6.4.938 çarşamba güoü saat 15 te açık ~1~ 
siltme usulile lzrnirde Alsancakta idare binasında 59

11r 
alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin l j8 lira 7? ku:ur ' 
luk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayın e gi( a 
vesikalar •e kanunun 4 üncü maddesi mucibince işeıetle 
meğ'e manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ,ı 

d K . R . 1·v• .. rac' ayni gün saat 15 e ka ar omısyon eıs ıgıne mu 1,-

ları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Komisyondan P' 
sız alınır. Ve iplik nümurıeleri görülebilir. 

Cinsi miktarı Lira 
Çuval tamiri için iplik 1000 1150 
Çuvaldı:ı ipliği 1000 700 

---~+-~--=~----....--..:;..;.__;~~~~/ 
Erzak, Zahire, .Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundall: 

lhnle günii talibi çıkmadığından lstanbul Komutan~~·; 
bağlı \'.ıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın kapalı zar ~p' 
ihale:ıı 11 nisan 938 pazartesi !!Ünü saat 16 da yapılac9 ı, 

~ rrııil' 
Muhammen tutarı 34500 liradır. İlk teminat 2588 1 ·ıerı 
Şartnamesi 173 kuruş mııkabiliıııl0 verilebilir. lstekh 

1
, 1 

ilk teminat nınkhuz veya mek.tublariyJc ~490 sayılı kı101.~, 
2 ve :3 ııcii ıııadtlelerinde yazılı vr ikalariyle beraber \,ıl 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif me~ 11 

larıııı F'mdıklııJa Komutanlık Satınalma Komisyenunıt 
meleri. 

Çorlu Kor Sabnalma Komiayonuıulaa: / 
Kor birlikleri ihtiyacı için 300 ton yumuşak ve 700 to0 ~~ 

olmak üıı:ere 1000 ton buğday kapah zarfla mu\tayaa ediJeC P. 
İhalesi 4.4.38 pazartesi ıünü saat 16 dadır. İlk pey paraıı ı/ 
liradır. istekliler şartname ve evsafını Ankara ve İstanbul t•-~ 
Zlm iınirlikleri sabnalma ~~misy~nund~ ve Çorluda kor -; or. 
ma komisyonlarında glSrebıhrler. latekhler kanunun 2 ve. ,t' 
maddelerindeki belgelerile birlikte belli 2ün ve saatten b•' 
evvel tekfü meklublan komiayoua vermit b•lunmal•"· ,,,/. 

"- .. -~ 
__:_ __ z_ -- -·--·~ 

Torbalı Müdürlütünden : ~/ 
Mukanlesi fesih edilen Cellld gölü balık avlatıı' f 

16-3-938 tarihinden itibaren 15 2in müddetle açık arbrııı•~/ 
nulmuş olduğundan talıplerin 30·3· 938 tarihine müsadif Ç•'~/' 
g ünü saat 16 da 112 lira 50 kurut depozito makbuzlarile 

17~111' 
Ünye Belediyesinden: 11 Torbah mal müdürlüıiünde müteşekkil komisyonda haııt 

kö~;;ü• 1~~~~~·~;.:ı-;~~;~.=·~·~~~ç::ü!~ı~:;4;;;b::.,,7•~:: mala" Hin olum. j 
nun hükümlerine a-öre açık eluiltmeyc konulmuştur. İhalesi: • ---!....-·----~-·-·- - ~ 
31.3.938 per1embe a-ünü belediye eacümeninde saat 15 te yapıla· lmtiyu aabibi " Y itleri ı Baaı3dığl 7er: ARTlJN Jıll'" 1 

cakbr. Dirtıkterü: .lamail Cirit GJ<ılato Billur ı&0kırk 



~~~:18 
~~~~~ 

~ar U. Müdürlüğü~de~: 1 
~ adet bobin 20,5 m m Sigara kağıdı 

" tt 25oo ,, " 20,5 " 
271~ ,, ,, 20,5 ,, 
29~ ,, ,, 26,5 " 

" " 

Beyaz 
Pembe 
LeyliH,i 
Beyaz " " 

~ " ,, 28 ,, " ,, ,, 
65oo ,, ,, 29 " " tt " 

400 " " 31 " " " " 
1- ,, ., 31 ,, ,, , . ,, Lüks 

0obirı :r'ukarıqa cins ve miktarlar1 yazılı 589000 adet 
'hııilca~gara kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 

11
_ tır. 

tqııu Paıarlık 14.lv.938 tarihine rastlıyan perşembe 
'İııdck~a•t 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube -

111~ Alam Kemisyonunda yapılacaktır. 
Ş~bcd Şartnameler parasız olarak hergüo sözü geçen 

ıv ~ .alınabilir. 
~ttc .. isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
~dı ~e Yuzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 

Çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ( 1301) 3-4 

ı.... ... ş .·"' ~abtik artoamesi mucibince İzmir ve Tekirdağ Şarap 
~~C<ı.ktı:l.arı iç.in 9000 adet boş küfe pazarlıkla satın ah-

}) 
~t 14 Eksiltme 29-IJl-938 tarihine rastlıyan salı günü 
d~~i Al de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 

IJJ ... •rn Komisyonunda yapılacaktır. 
~11btde Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

ly il alına?ilir. 
~'lttc - .!steklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
ildı g YUzde 7.5 güv~nme paralariyle 1.:irlikte yukarıda 

eçerı Kcnıisyona gelmeleri ilanolunur. (1351) 4-4 

• . "' ı_ ş 
llıalı N· artname ve nümunef:i mucibince 13500 kilo yerli 

11_ ışasta Kola pazarlıkla satın alınacaktır. 
~ij saat ~azarlık ~9.lll.938 tarihine rastlıyan salı gü· 
~tki Al 5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

llı_ıtn Komisyonunda yapılacaktır. 
Şlıbcd Sartnameler parasız olar:ık hergün sözü geçen 

ly en .alınabili r . 
'ilatt isteklilerin paz.ı. rlık için t r yin t!dilen gün ve 

ey .. 
ildı R Uzde 7,5 gi.ivenme paralariyle birlikte yukarıda 

eçen Komisyona gelmeleri ilfüı olunur. ( 1405) 4 - 4 
~cerz n ztcwse·•........., ... ____ ......, _ _,,_ ___ ..,. _____ , 

l .. kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
lileburgaz Belediyesinden: 

l 
llıc,,.c- tEksiltmeye konulan iş: Lülebuıgaz Belediyesinde 
(Jil).j: Projesi mucibince bir sakaf altında Sinema, Otel 

2 _ 
0 B \'c. Teferrüatı inşaatıdır. 

3 Bu ış~n keşif bedeli: 31025 lira 11 kuruştur. 
~<lttıe u bınamn Proje, Fenni Umumi ve hususi şart· 
~ttkli~e nıüteferri evrakı Lüleburgaz Belediyesindedir. 
4_ ~t ~elediyeye müracaatla tetkik edebilirler. 

g3s :p ksıltme Lüleburgaz Belediye Binasında 7 Ni.:ıan 
S-. e~şe~be günü saat 17 de yapılacaktır. 
6 _ksıltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Clıtı\>akı Eksiltmeye gire bilmek için isteklilerin 2 :\27 lira 
<ıd'ııı {at teminat akçesi vermesi bundan başka Ticaret 
l~k İş \'esikası ile Nafıa Vekaletinden laakal on bin lira
lq~•ıtılaptıklarına dair musaddak vesikası göstermeleri 

., it, 

~ıs~ İ eklif mektupları ve teminat akçesi ihale günü olan 
~~ttlt ayının 1 inci perşembe günü saat 16 ya kadar En-
111'. ~'O. ~eisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacak-

Ostadaki gecikrue ve tehirler kabul edilmez. 
(1396) 4 - 4 

Açık ksiltrne ilanı 
lstanbul Kız Öğretmen Okulu 

1, ?.cı. 19 Satm Alma Komisyonundan: 
~h bi 38 Perşembe günü saat 14 de İstanbul Kültür Direktör~ 
~tıl\ıi,}' lla.ınııda Liıeler MuhaaebcciliQ'inde toplanan Okul eksiltme 
~-tı•i}'ooııu .odasında 1753 Lira 81) kurut keşif bedelli mektep 

t}'t le 11 kıtap odasında yapılacak kalorifer tesiaatı açık eksilt-
ı.. onuı 

~ l\.ttif rnuttur. 
~tltllıu,d \'e fenni şartname Okuldan öğrenilir. Girecftkler ev· 
ıt!••ptll e bu tesisat için fenni şartnameye göre hararet zayiat 
'u•t tını .. . f "k l:lı• Ctit 

1 
2osterır mu asul cetvel koyacağı radyAtÖr mı tarını 

1'l'oı:ıa 10() mikyasında mufassal planı eksiltme ıaatiodt- Ko· 
~11.., kereceklerdir. 

~ l,t,k~· k~t teminat 131 lira 53 kuruştur, 
~ tıt'cıi f) ıl~rın en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
~ı:~ı, ~ ,:1 1~elerden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 

11}'tti ~dur!ütünden eksıltme tarihinden bir hafta evvel alınmış 
ennıye ve Ticaret Otlası vesikalarile gelmeleri. 

(1637, 2- ·· 

MÜNAKASA GAZETESi 
X!!! 

_,. 

1 D.D.YOLLArıı işLETME u. MUoıJıuUGüNo;ı 
. =-- - - - -- - - - - =- -..=.::!J 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 100 ton Klorütutya 9-5-1938 
pazartesi günü naat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın Dlınac:.ıktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 SOO liralik muvakkat teminat il~ 
kanunun tayin ettiği v~sikaları, ve Nafıa Müteahhitlik vesikası 

ye tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpafada Tesellüm ve Sefk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

\1515) 4-4 
• * • 

Muhammen bedeli 2232,5 lira olan cem'an 2350 metre tulünde 
lokomotif alev borusu açık eksiltme usuliyle 6 4·938 çarşamba 
günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işletme binaaında mübayaa 
Komisyonu tarafından satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vesikalariyle birlikte ve 
vüzde 7,5 nisbctinde teminat akçe1eriyle Komisyonil müracaatla
rı lazımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyoadan verilmekte· 
dir. ( 1543) 4-4 

Dünya buğday • 
pıyasası 

Sene Lidayetir,den tubatın ilk a-ünlerine kadar, cihan piyaaa
sıda ~ buğday fiatlarının geçirdiğ-i değitiklikler daha ziyade te
reffüe meyyaldi. Şika2oda, borsa fiab, 90 çentten 96 çente, Vi
nipegdc 12ı) den 129 cente, Liverpulda 7 şilin 3 penıten 7 tilin 
9 pense yü!uclmişti. Bu düzelif, gerçi pek mühim bir nisbette 
detildi. Zira, aynı müddet zarfında, bir çok iptidai maddeler zif 
allmeti göstermif bulunuyorlardı. 

10 tubattan sonra bu tereffü meyli daha az mucibi memauni
yet bir şekil almış, fi atlarda bir ağırlık müşahede edilmiştir. Te
nezztil hareketi bütiln piyasalara müsavi derecede tesir et•e· 
miştir. iniş, LilhaHa Şikagoda hi .. edilmif, on ıün ı:arfında fiat
lar 96 dan 93 çeate, hatta daha aşatı dütmüştür. Vinipeıde 
fiatlar, aynı müddet içinde 129 dan 123 çente, Liverpulda 7 tilin 
9 penıten, 7 filİD 4 pense dütmüttür. 

Maamafih, piyasanın umumi vaziyeti gayrimüıaid bir mahiyet 
arzetmemektedir. Vakıa, 1937-38 kampanyası esnasında, ihtiyac
lar, 1iatihsalde vukua gelecek inkitaf aayeıinde, kolaylıkla tatmin ' 
edilebilecektir. Fakat, gelecek tt"mmuzda, istatistik vaziyeti çok 
kuvvetli kalacaktır, 

Geçen teşriniovvel ayında, Roma beynul111ilel ziraat ~natitüsi, 
ihracatçı memleketlerin, satılmayıp kalmış eaki stoklar da dahil 
olduğu halde fazla mahsul mevcudunun, tekmil 1937-1938 ka:n· 
panyaaı için 210 milyon kental olarak tesbit etmi~ti. Buna muka
bil, ithalatçı memleketlerin buğday ihtiyacını 145 mılyon kental 
göıt~rmitti. Bu tahminlere gör1:, önümüzdeki temmuzda, dünya 
butday mevcudunun 210-145 65 milyon keutal olarak 1938-1939 
kampanyasına devrı iktıza ediyordu. 

Son alınan ınalumata göre, bu miktar daha fazla olacaktır. 

Avustralya. geçen teşrinisani tahminlerine göre, bu sene 3 ile 4 
milyon kental fazla istihsalde bulunacaktır. Buna mukabil, Şima
li Afrik.:ının ihraç edebileceği fazla mahsul miktarı bir milyon 
kental kadar azalmı' görünüyor. 

Bu yeni esaslara nazaran, önümüzdeki temmuzda, stok 65 
milyon kental değil, 67 ile 68 milyon kental olacaktır. Bu te:aa
yüt fiatlarda bir tebeddül meylini makul ıöatermiyecek kadar 
mutedıldir. 68 milyon kental buğday mevcudü, filhakika ufak 
birşeydir. Filhakika, 937 stokunu 29 milyon kental olduğu düşü
nülürse, ()9 milyonun ona nazaran yüksek oldutu ıörülürae de, 
937 stokunun tamamen müstuna bir azlık ifade ettiğini ve iki 
kumpanyayı birleştirmeğe açıktan açığa gayrikafi geldiğini unut
mamak iktiza eder. 

Nitekim, 931 temmuzunda cihan buğday stoku 67 milyon, 935 
temmrnuxunda 100 milyon, 93.ı teramnzunda 153 milyon, 933 tem· 
muzunda 166 milyondu. 933 le 935 arasında stokların haddinden 
çok fazla olması sebebile buğday fiatları hissedilecek derecede 
düşmüttü. 90 milyon heotal normal bir stok ifade edecektir. Ni· 
tekim, 926 ile 931 arasında, mahıul miktarları bu seviyelerde cfo
laşmış ve fıııllar, bu de·;rede yüksekliği muhafaza etmiştir. De· 
mek oluyor ki, yukarıda yudığımız 68 milyon keotal, taşırıcı 
bir rakam değildir. 

Şu halde, buQ'day fiatlarının son defa ki auku tunu nasıl izah 
edebiliriz? Bunun ilk •ebebi, ithalitçt memleketlerin, ümid ettik
leri kadar ehemmiyetli talebede bulunmamış olmasıdır. A.-rapa· 
da, bu talep. tahmin edilen miktarı bulmufsa da diğer kıtalar
daki ithalatçı memleketlerde bir gerileme hareketi müpbede 
ediliyor. Belki de, bu memleketler, rnevcud stoklarını sarfetmeği 
tercih ettiklerinden mubayaaya, kumpanyanın son aylarında bat· 
lıyacaklardı:. Yani, meıele bir teahhürden ibarettir. Ne de olu, 
beklenilen talep hliktarlarının nisbeten mutedil bulunmasına rat· 
men, bu taleblerin teahhuru azçok bir huzursuzluk uyandırmış· 

tır. 

Maamafih, son fiat ıukutlarını iuha. yalnız bu sebep kifi de· 
ğildir. Mevzuubahs buğday miktarı nisbeten mutedildir ye teah
hur hiç bir zaman telifi edilmiyecek de olsa, istatistik nziyeti
nin bundan dolayı, hi111edilecek derecede bozulması ihtimali mev· 
cud değildir. Ancak, ehemmiyetsiz bir değifildik vukua gelebi· 
lir. Piyasadaki ağırlıtın, başlıca amili, önümüzdeki atustosta, 
Amerikada kuv•etli bir buğday mahsulü elde edilmesi ihtimalinin 
uyandırdığı endişedir. Kışın, Amerikada buğday ekilen arazinin 
genişliği 58 milyon l\krdır. Bu rakam 1937 ııin ayni ise de geçen 
senelere nishetl~ hayli fazladır. Amerikada kıt buğdayı ekilen 
arazinin 1933 te 42 milyon akr, 1934 de 45 milyon akr, 1935 te 
50 milyon akr, 1936 da 58 milyon akr ve 1937 de gene 58 mil
yon akr olduğunu yani 1933 ile 1936 arasında, nıezru toprakların 
42 den 58 akra yükseldiğini rörüyoruz . Bu artış, istihsalitı da 
artırmış, 1933 te 117 milyon kental olan butday mahsulil, t934te 
110 milyona düşmüşken, 1935 te 127 milyona, 1936 da 141 mil
yona, 19..=\7 de 187 milyona, 1937 de 187 milyona yükselmiştir. 

Bu son mah.;;ulden, ihraç edilmeğe mahıus büyik bir fazlalık 

5ayfa 3 ---' ... 
kalmıtbr. Gelecek mahsulün de vasat verimli olması, Amerika 
buğday piyasasını tekrar yüklü bir bale ıretirmeğe kafidir. 

ilkbahar zeriyatının fazla miktarda artacatı beklendiğinde•, 
bu endişe daha ziyade artmıştır. Filhakika terait müsaittir Ye 
hava vaziyeti buğdayın gelitmesine mini olmadıtı takdirde, is· 
tihaalin 937 ye nazaran yüksek olması ihtimali yok değildir. 

Bu huauata daha k:iti bir mütalea yürütmek bittabi mevıim· 
•iı. olur. Gelecek mahsül hakkındaki tahminler, fiatlar üzerinde 
ancak nisan esnasında teıir yapmata ba,Iıyabilir. Fakat, haliha
:urdaki korku, ekilmit sahaların çok fada hissedilecek derecede 
ııenişlemeai ıuretile piyasada bir endişe ve urküntü Amili olma• 
sı, bunun da, fiatlar üzerinde daha ağır bir te•ir etnaesi ihtima
lidir. 

Mamafih, şunu da unutmamalıdır ki, önümüıdeki temmuzda 
buğdayın istatistik vaziyeti daha kuv..etli olacak, hatta, fiyatlar· 
da hissedilecek derecede aukuta mahal vermeden hafif bir teza· 
yüde mütehammil bulunacaktır. Piyasanın halihazırda gördüğü 
ihtimalleri hakiki kıymetlerile ölçebilmek için, bu unsuru hesaba 
katmak llzımdır. 

.............. mm ...................... . 
Viyana bülbülü, altın sesli muganniye 

LQTEŞÖNE 
lsianb11ldan hareketinden evvel Fransız Tiyatrosunda 

iki konser verecektir 
29 Mart Salı ve 1 Nisan Cuma aktamları aaat 21 de 

Programda: En ır eşhur Fransız, İtalyan ve Alman 
şarkıları ve ŞARKILI VİYANA V ALSLARI. 

Piyanoda M. CEMAL REŞİD ref•kat edecektir. ................................ ~ 
, • • 

Şehzade başı 
Turan tiyatrosu 

:t9 mart sah 

Eyub Sabri Jübilesi 
.Şehir Tiyatrosu 

Ertoj:trul Sadi Tiyatrosu 
Halk Opereti 

Nasid ve arkadasları • • 
ve 

Necip Celal Konseri 
Türkuvaz Variyetesi 
Mernlelcetın tanınmış 

musiki ustadları ve 
?????? Konseri 

.............................. 

Tiyatrolar 
ESKİ FRANSIZ TIY A TR OSU 

KOMEDi KIS.Al 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

komedi 5 perde 
Celal Müıahip oğlu 

"Münakasa,, ya 

abone olunuz 
ve abone ediniz 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETES 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Gr.lata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 1 

Telefon: 49442 ... ______ ,... ________________________ ~,, 

ve ACELE 

KÖŞK 
1;, 

1 1 

1 1 
.. ı-1 

(Suite de 111 4eme page) 

lnst. centrale telephonique (Dir. Gen. Cartog.) N. 639 
Poeles et nrmoires (Oir. Ecole Second. Edremit) N. 642 
Charpente (Exploit. Port lıt.) N 642 
* Bois de sa pin (Dir. Foret Konia) N. 646 
Const. bassin (Dir. Monop. Diarbakır) N. 647 

,, tombuux (~fon. Afion) N. 648 
Articles pour pompier (Municip. Dinar) N. 649 
Articles et tablette pour le service dentaire c instrument pour le 

service opbtalınologique (Municip Istanbul) N. 650 
Constr. cabanes pour ouvriers (Dir. Trav. Pub. Tchanakkalc) 650 
Legumes (Brigade Edirne) N. 650 
Rep. konak gouvernemen .al a Tchankiri (Vil. Tchıınkiri) N. 651 
Bois (Com. Ach. Milit. Isparta} N. 651 
Benzine (Dir. Com Marit. lst.) N. 651 
Viande de boeuf (lotend . lzmir) N. 651 

• Les nııteriaques ındiqucnt une vcnte par voıc de eurcnchere. 

N. B.- Leıı Noıı incliqu ı; en regard dcıı nrticles '>ont ceııx dıa 
iournal danıı lequel l'aviı a pnru . 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 

,, " 
.. 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 •Oİıı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

LUNDI 

Quotidieo des Adjudication · 

• u 
GAZE 

--.... ····---

ADMINISTRA l ıO·" 

Y ogbourtcbou Hrn 
ler Etage, N. 3-4 r 

Galata, Perchembe sıı.ıs 

Pour la Publicit~ s'adresser 
iı l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. t261 

Adre11.11e T ~lei'rapbique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

ablea ynopti des djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'odjuf!icat. 

Pri:ıı: 

catimatif 
Cautioa. 

Proviaoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges Jours Heure! 

Constr-.ıction-Reparation- Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartograpbie - ---
Mootage des hangara a Diarbaldr (aah. eh. P. 150) 
Rep. de chauasee s route Eakicbehir-Seugut. 

Pli cach 29889 52 2242 - Com. Aciı. lntendance Oiarbakir 4-4-38 
18-4-38 
18-4-38 
18-4-38 
12-4-38 

15 -
16 -
15 30 
15 -
14 -

" 
12282 38 921 18 Dir. Trav. Pub. Eskichehir 

.. " " " 
Eıkichehir-Tchifteler .. 17597 18 1319 7& " 

,, n ,, n Sarikeuy-Mibıılitchik " 
11571 19 868 

" Diverses reparations au musee T opkapou Publique 2515 80 189 Coıa . Ach. Muıees lst . 
Travnux de canalisation et conıtruction archo (aj.) 
Conetruction mur d'appui. 

,, bitiment po..ır moteur (aj.). 

Acbevement bltiment pepiniere et construction 
serre a Kutahia. 

Reparation au bitiment penitencier Unye 
Manipulation et extraction de pierres necessaire 

s route Unye·Ordou. 
Construction raerites pour ouvriers 

Publique 
Gre a gre 

Publi11ue 

" ,, 

" 

635 40 
5667 '40 

2369 -

993 76 
9159 18 

2843 55 

Electricite-GarChauffage Central (lnstallation et ateriel) 

lnstallatior. electrique au p0 nitencier Jet. 
Materiel pour installation tclephonique. 
ln5tallation de telepbone automdique pour le regi

ment de Kutahiıı. 

Publique 

" 
" 

2401 25 
1000 -
3550 -

Hnbillement - Chaussures TisstJS- Cui~ 

Etoffe pour uniformes tl'ete: 70-80000 m. (calı . cb. Pli cnch 45000 -
P. 225). 

Toile pour housse : 45-50000 m. 

,, kaki peur doublure: 500000 m. (cah. eh. P. 
" 
" 

18500 -
le m. O 30 

750)~ 
Etoffe pour uııifor•es d'hıver: 12000 ırı. (cah. eh. 

?. 186) (aj.). 
Poblique 27080 -

Cbaussures : 1256 pa;res 
Coııtumeı : 1135 complcts (aj.). 

n 

Gre a gre 
2009 60 
17025 -

T ı ansport- Chargement Dechargcment 

Transport d'articles monopolisfs pendant 1 annee 

Corubustible - Carburant-1 fuiles 

Houille criblee pour eentrale elcctrique : 180 t 

Dıvers 

Publıque 

Publique 3060 -

Ballast : 15000 m3. Pli cach 19500 -
Fil pour reparation de sacs 1000 kilös· ld. pour 

ııacs : 1000 k. 
Bidons : 225 p. 
L'adjudication du 28-3-38 concernant l'achat d" 

280 bido:ıs a ete annulee. 

• 
Prov i:sions 

Foin: 600 t. (cah eh. P. 175). 
Blea : 1000 t. 

Publiquo 1150 et 700 

" 
la p. 22 -

Pli cııch 34500 -

" 

Le nouveau projet de loi sur le combustible 
Pour l'augmentation de la consomm&tion de la houille 

(Suite du N•mero 647~ 

Enfin des examen& qui ont et6 faits, il en resulte que la ben:ıine 
et le petrole si necessaires a la defensc nation:ıle ne peuvent etre 
obtenus que par l'exploitation de nos cherbcns. 

Pour ce qui eıt ae ceux·ci il y en a en grandes -.uantites et de 
qunlites supericures. 

En l'etat, aı:res a voir EıieR etudie la question le rouvernement, 

d'aprös ce qui nous rcvient, a soumis au Kamutay un projet de loi 
pour le combustible, projet qui constitue ua grand pas fait vers la 

solution de la questlon nous occupant. 
Ledit projet indique de.ne quels endroits et dans quelles con

ditions, independamment des departements offıciels, lea etabliase· 
ments commerciaux et industriels de l'Etat ou exploitcs par les 
administrations partıculieres et les Municipalit~.s qui seront oblı
ges de br1ller le charbon de tcrre a lieu du boiı. 

il en ııera de meme pour leı casernss, les postes de gcndar
mcs, d'ntentı de police, leıı ecoleı oificielles et particuliercs, les 
hôpitaı>*, niııpensaires, unatoria, moıquees, egliıes et autreı 
lieux saints, cinemas, theitres, cııfcs, casinos, restauranta, hôtels, 

74 57 
686 26 

213 27 

181 -
75 
266 25 

3375 

1387 50 
8750 -

2731 -

151 -
1278 

230 -

1462 50 
138 75 

37 ı I 1 

2588 -
4500 -

Municipalite T avchanli 10 jours a partir du 21-3-38 

" 
Kutahia 6-4-38 15 -

Coa. Ach. Armee Aerien. 10 jours a partir du 22-3-38 
K utahia 

Dir. Pepioiere Kutahia 

[)ir. Trav. Pub. Ordou 

" 
.. 

Dir. Trav. Pub. lıt. 

Coıa. Ach. Armee Aerien. Kutabia 

" 

Cem. Aeh. Co1111aanti. G. Gend. Ank. 

" Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 

4-4-38 

'4-4-38 
11-4-38 

11·4-38 

31-3-38 
5-4-38 
5-4-38 

12-4-38 

13-4-38 
18-4-38 

'4·4-38 

Cem. Ach . Comm. G . Surv. Douan. lst . 12-4-38 
.. 

Dir. Monopoles Seuguto 

Municipalite Unye 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

" 
lzmir 

Co•. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 

Co•. Aeh. C<tmmand. lst. Findikli 
Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 

-

14-4~38 

'.l-4·38 

31-3-38 

15-4 38 
6·4-38 

12-4-38 

11·4-38 
4-4-38 

14 -
14 -

14 -

15 -
15 30 
15 -

10 

10 
11 

11 

11 
11 

14 -

15 -

15 
ıs 

11 

16 -
16 

brasseries et endroits similaires, les bourses, les Chambres de 
Commerce et d'loduıtrie, lea clubs, leı societeı. 

Comme cela etait naturel ledit projet de loi a11imile au char
boa de terre le lignite, la bourbe, le coke, le semi·coke, la bri
quette et preconise pour l'obtention du courant electrique l'em
ploi du raz, du petrole et de ses deri•eı. 

On evalue a troiı millions d'imes la population de tous les 
endroitı oiı la consommation du charbon de terre sera obligatoİ · 

re d'apres le nouueao projet de loi. 
il reıulte que cette obligation laisse en dehors une partie de 

la population do•t la consommation en bois et en cltHbon de 
bois est evaluee a 250000 tonnes ce qui equivaut a 100000 ton
nes de charbon de terre. 

Si ce projt:t de loi ne vi~e pas les endroits !!ituea a pluı de 
50 kilometre• deı gare~ et des ports c'est pour ne pu auıman
ter les prix de revient vn les difficulteı de trnnıport 

il faut t:stimer Cf'tte rl'striction indispensable malgre rıue le 
projet propoıe de reduire de 50 pour cent les tarifs des trans
port•. 

Mais quand, avec le temps, noı voies ferree11 se ~et"o•t deve· 
loppees et que de nouvelles miaes seront exploitı•s. 

Avis ficiels 
De la Direction Generale des Chernin5 

de Fer de l'Etat 
D

. . ,tife§ 
ıversea machineı·outilı dont lea valeura eıtılll tı' 

rant· · · t · d' • · • t ac:be .ıea provıaoırea son m ıquccı cı-aprea seron rd 
rement par voie d'adjudication ıou• pli cachete le ııı• 
ril 938 a partir de 15 h. a u local de l' Administrati00 

a Ankara. 
Ceux qui desircnt y prendre part doivent renıettre Gı 

sidence de la Commiaaion le jour de l'adjudication jıı•:r 
leurs offreı, leurs garanticı provisoires, les certific•U. · 
la loi et un certificat de competence delivre par le r,tııı 
Travaux Publica. e't 

Les Cahiers des charges sont diıtribues gratuitedl 
kara par le Service des Approviaionnementı et iı l'l~ll 
par le Bureau de Reception. (1 (İ 

Noa Noms Valeurl 2;~ 
Machine pour riveter a coude 17.000 Ltq•· I· 

2 pieceı 
2 Preue pour cintrer leı tubeı 

1 piece 
3 Machine pour acier 6 piecea 
4 Four a rivet 7 pieces 
5 Machine pour ccntrer 2 pieceı 

* 

1.550 
11.300 
7.700 
2.400 

,, 

" ,, 
,, 

• * ııt 
l. l90.()(){) pieces de tirefondıı galvaniseı d'une "ale · 

ti ve de Ltqs. 105950.46 si l' offre eıt pour marchandi9e. 
·re•' 

et de Ltqş. 78.540 pour les marchandiıeı etraDS'e tıt 
acheteea par voie d'adjudication souı pli cachete le 111

; 
1938 a 15.30 h. au local de l' Administration Generale ; 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent rcıne~tre 11
1; 

sidcnce de la Comission le jour de l'adjudication 1u•~.~ 
h. leura offres, une garantie provisoire de Ltqa. 654 ,/ 
marchandiae indi&'ene et de Ltqı. 5177 pour oıarcb t 1 
rangere, les certificats exiges par la Loi et un certific• 
petencc delivre pnr le Miniatere dcs Travaux PublicS· ~ 

Les cahiers des cbargca sont en vcnte au prix de ) 
aux Caiucs d'Ankara et de Haydarpacba. (1589) 

Salı 29.3.938 .. , v 
Konya Şeydi şehri ilçesinde ilkokul inş. (Konya Kültil 

·'~ 632 
Meşe traversi (DDY) .\; 635 
Bo, küfe (İnhis. U. Müd.) .;'! 636 
Haagar inş. (MMV) .\; 636 
Mekine yağı (Tophane Lvz.) X• 638 
Nişasta kola (İnhis. U. Müd.) 638 
Uçuf elbisesi cilisı (MMV) .\; 63!t 
Toı: ,eker (Ank. Lvz.) .\! 639 
Telefon aantralı tesis . (Harita Gen. Dir.) .\; 639 
Soba ve dolap (Edremit Ortaok. Dir.) .\~ 84! 
Muhtelif kereste (Oenizbank llt. Liman l,lt.) 642 

6 
• Meşe ve çaın odunu (Kenya Orman Mühend.) ,\; 6' 
Havuz İnf. (Diyarbakır Nafıa Müd.) .\~ 647 
Kabrin inş. (Afyon Beled.) .\; 648 
itfaiye malzemHİ (Dinar Bcled.) .\! 649 
Dıt servisi için tablet ve alet ile göz servisi için al•t 

led.) N~ &50 

Müd.) .~! 650 
Pirinç çızgı (ist. Beled.) .\! 650 
Amele barakası iaş. (Çanak. Nafıa 
Sebze (Etlirne Tuğ.) ~'! 650 
Çankırı hükumet konağı binası tamiri 
Odun (İaparta Ask. SAK) .\"• 65 J 
Benzin (İat. Deniz Tic. Müd.) .\"': 651 

.~ 
(Çankm Vil.) .\: 

Sıtır eti (İzmir Lvz.) .\~ 651 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aitti'' 

Hamiş: "No . ., işareti ila ı havi gazetemizin sayısııı' 
--..e....~·i1::tıQl•'~ ~ ~-

Mardi 29-3-938 

~ 
Constr. bat. ecole Primaire a Konia (Oir. Jnstruc . Pub· 
Trave:rses en bois de &apin (Ch. de Fer Etat) N. 635 
Couffes videı (Dir. Gen. Monop.) N. 636 
Constr. hangnr (Min. Def. Nat.) N. 636 
Huile pour machine (lntend. Tophane) N. 638 
Colle d'amidon (Dir. Gen. Monop.) N. 638 9 
Vernis pour coıtumes d'aviateur (Min. Def. Nat) N. 6S 
Sucre (lntend. Ank.) N. 639 

(Lire la -ıuite en 3me pare) 


