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Sayısı S kuruş 

Reımimakbuz mukabili olm~- J 
yan tediyat makbul değildir~ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
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GAZETE [ ----.......... ___ _ 
Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki 

8ug ·· 
--- un olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
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r İDAREHANt. : -, 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve -1 

1 Gal~ta~ Perşembe pazarı 
lLAN ŞARTLARl 

İdarehanemizde görüşülür 

L 
T elgr.: İıt. MÜNAK.ASA 1 

Telefon : 49442 J 
Posta kutusu N. 1261 --""" 

Organıdır 

•• 
M KA 

1 il) 
~Unakasaıar İnşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

~'-at T . 
. t~işleri, Malzeme, Harita 

ltııniyet o· 
•v~•ıı t I ırekt. binasının ihat• dıvarının t•ıniri 
•lkc.,i uı ası delovil yolunda yap. taş lcaldırHn işi 
()da11 .•tıasınd• arka tarafında on ltiıilik bir gaz 
ti ''Ş•aı 
' t•haffu2h . 

tahafr,. h •ncıınde bazı pavyonların tamiri ile 
l .. 2 •ne · •ııraı,11 Yl şoseye bağlayan kor<.fonun beton· 

fı Su,. .. ıc 
tfact, u depolum tamiri 

~hkaı!~p .. Müd. binası inş. (temd) 
llıaipaş e. ıdare binası inş. (şart. 53 kr) 
llirı bo • •şlenıe evi ve apartımanının pencereleri
•lcb Y•nınası 

• Ve .. 
llitlid 0fretınen Hnatoryumu su yollan yap. 

e &'•lino inşaatı 

paz. 447 72 

aç. ekıı. 

.. 2774 13 

.. 4323 -

paz. 249 -
kapalı 7.. 22864 97 

.. 10606 81 
pu. 1718 78 

aç. eks. 752 89 
3730 88 

azı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

!tt~ı. 
'l•llc 

••ı at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~ I~ ~Jb· 
ltPiıı. ••elik kuaaaş: 12000 m. (ıart. 186 kr) 
•ııq . 253 çift 
' • be · llıltltııt 41 (teınd) 

ku111ış: 3000 m. 

yagları v, s. -----

aç. eks. 
,, 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

,, 

aç. eks. 

paz. 

aç. elcs. 

.. 
.. 

kapalı z. 
paz. 
aç. ekı. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

aç. ekıı. 

" 

2212 -
3660 -

37080 -
çifti 5 -

10350 -

500 -

bini 14 '.LS 
686 

5500 -
72 - · 

9020 -
4998 -

pu. k. o 30 -
aç. eks. 3500 -
paz. 10500 -
kapalı :ı:. 10500 -

.aç. art. 

" 
paz. 
aç. art. 

315 

325 

37 35 

795 51 
12 89 

57 -

165 90 
274 50 

2781 -
95 

189 10 
776 25 

37 50 

468 48 
52 -

84 38 
412 50 

11 -
- -
676 50 

'375 -

.35 36 
12S 20 
630 -
262 SO 
787 50 
787 50 

102 10 
16 33 

yüzde 15 

- -

lst. Defterdarlığı 
Konya lnbis. B•şmüd. 
Kayseri Valiliği 

Urla Ta~affuzhHesi Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
lnhiııarlar U. Müd. 

,, 
.. 

lst. Nafıa Müd. 
Denizli Beled. 

D. O. yollan H. paşa 

" 

M. M. V. SAK 
Yülc.s. Müh Mek. SAK 
Çznak. Mst. Mvk. SAK 
M. M. V. SAK 

THK Ank. Şubeai 

İnbisarlar U. Müd. 

lpaala İakin Memur·. 
Edirne Vilayeti 

Dav.as Beled. 
DO.yolları H. paşa 
Tophane Lvz. SAK 

7-3-38 
10-3-38 
21-3-38 

16-"J-38 

9-3-38 
11-3-38 
21-3-38 
22-3-38 

25-3-38 
25-3-38 

21-3-38 
21-3·38 

22-3-38 
~4-3-38 

15-3-38 
~1-3-38 

15 3 -38 

18·3 38 

7-3-38 
11-3-38 

21·3-38 
23-3-38 
9-3-38 

Darph. ve Dam. Matb. M. 11-3-38 
Devlet D. yol. H paşa 24-3·38 
Ziraat Vekaleti SAK 21-3·38 

Edirne Garp Hd. Tuğ. SAK 18-3-38 
,, 18-3-38 

Marmara Üıııiib K. SAK 8-3-38 
Ankara Lvz. SAK 21-3·38 

,, 7-3-38 
,, 21-3-38 

Çankırı Orman Müd. 10-3-38 

" 
10-3-38 

lnbiıarlar U. Müd. 18-3-38 
M. M. V. SAK 7-3-38 

& , sm 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz 
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Denizli Belediye Reisliğinden : 

Denizlinin İncirlipınar mesireliğinde bir gazmo ınşa 
olunacaktır. 

Kefif bedeli 3730 lira 88 kuruştur. Eksiltme 25.3.938 
cuma günü esaat 15 te Denizli Belediye Encümeninde ya
pılı1caktır. İstiyenler bu işe aid mukavelename, proje, 
keşif ve fenni şartname ve planı Belediye Dairesinde 
görebilirler. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi için yüzde yedi bu
çuk teminat yatırmaları ve şimdiye kadar bu kabil işleri 
yaptıklarına dair bonservisleri getirmeleri lazımdır. 

İ stanbu.l Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Başı büyük depolarının t~amiri 9-3-938 çarşamba günü. saat 
14 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmeıi yapılacaktır. Keşif bedeli 249 lira teminatı 
~7 lira 35 kuruştur. Şartname ve keşfi Komiayonda görülebilir. 
lateklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 447 lira 72 kuruştan ibaret bulur.an vilayet ko· 
oağı karşısında İstanbul emniy~t direktörlüğünce tahliye edilen 
ve eski Tomruk dairesi namile anılan binanın ihata duvarının 
tamiri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin, keşif ve 
şartnanıeP.ini görmek iateyenlerin bu işe benzer iş yaptıklarına 

dair vilayet nafıa müdürlüğünden alacakları vesika ve yüzde 7,5 
pey akçelerile 7.3.38 pazartesi günü saat 14 de milli emlak mü
dürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

Konya İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Yavşan Tuzlası dekovil yolunda yapılacak taş kaldırım (Pere) 
İfi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Bu babtaki 
şartnameyi görmek istiyenlerin ihale günü olan 10-3-938 günü 
1aat 15 te yüzde 7 buçuktan 315 lira teminatı muvakkatelerile 
birlikte Konya İnhisarlar lilaşmüdürlüğüne veyahut Yavşan Tuz
la11 Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Urla Tahaffüzhanesi Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş: Urla tahaffüzhanesinde bazı paviyonla· 
rın tamiri ile tahaffüzhaneyi şoseye bağlayan kordonun betonlan-
ması. 

Muhammen keşif bedeli: 4323 liradır. 
Ekailtmenin şekli: Açık olarak yapılacaktır. 
Muvakkat teminat: 325 lira olup makbuz mukabilinde Urla 

tahaffüzhanesi veznesine yatırılacaktır. 
ihalenin nerede ve hangi gün yapılacağı: İhale 16-3-938 çar

famba günü saat 11 de Urla tahaffüzhanesi binasında yapılacaktır. 
İşe ııireceklerin kanunun tayin etmiş olduğu Yeııaiki ibraz et

meleri lazımdır. 
İstekliler keşifname ile şartnameyi görmek üzere herıün Ur

la tahaffüzhanesine müracaat edebilirler. 

Kayseri Valiliğinden: 

Dosyasında hulunan fenni ~artnamcsi mul.:ihincc istasyon 
caddesi üzerindeki Halkevi ar:satiının arka tarafında on ki~i
lik bir gaz oda!:iı inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bedel keşfi 2774 lira ) 3 kuruştur. 

Teklif edilecek b;}del haddilayik görüldügü takdirde iha
lesi 21.3.938 pazartesi günü saat 15 de vil~yet encümeni 
daimisinde icra edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanuni va~ıfiarı haiz ol
ma~ı ve ehliyetnamesi bulunması lazımdır. 

Hu işe iştirak etmek isteyf'nlerin yüzde 7,5 teminatı mu· 
vakkata akçelcrilı· birlikte rmıayp•rı saatta hazır bu lunmaları 
ve fazla bilgi bteycnlerin encümen kalemine müracaatları 
ilan olunur. 



Sayfa 2 

• • • 
Urfada Müdürlük binası inşaatı. Bak: inhisarlar U. Mürt. 

ilanlarına. 
• • • 

Akçakalede İdare bina"ı in,.aatı. Bnk: inhisarlar U. Müd. 
ilanlarına. 

• • • 
Semsipaşa İşleme evi ve apıartmanın pençerelerinin ho

}anması. Bak: lnh. U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Dev let Demiryolları ve Lim~ları İşletme U. İdareıinden: 

Muhammen bedeli 2212 lira olan 24 kalem muhtelif 
elektrik malzemesi 21.3.938 pazartesi günü saat 10,30 
da Haydarpaşada gar binası dahilindeki satmalma komis
yonu tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 165 lira 90 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik· 
le birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyonııı mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyonda parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

• * * Muhammen bedeli 3660 lira olan GO 50 tipi 2000 
adet müspet ve l 000 adet de menfi aktımülatör plak.c? lan 
21·3·938 pazartesi günü s ... at on buçukta Haydarpaıada 
gar binası dahilindeki ıatınalma komisyonu tarafından 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 27 4 lira 50 kuruş muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt· 
me günü saatine kadar komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ye hesabına aatan ahnaaak olan 12000 metre 
yazlık elbiselik kumaı paıarlıkla ekailtmeye konmuttur. Tahmin 
edilen bedeli 37080 lira olup ilk teminat paraaı 2781 liradır. 1-
haleai 22.3.38 sah ıünü aaat 14 dedir. Şartname paruı 186 kurut 
mukaltiliade MM V ekileti satınalma komiayonundan alınacaktır. 

Ekailtmeye gireceklerin 2490 1ayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenilen belgelerle birlikte ihale gün ve aaaıtında Ankara· 

da MM Vekale~i aatınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 

Çanakkale Mst. M~vki inşaatı istihkimiye için aşağıda 
mıktan yaııh Branda bezleri için talip çıkmadığından pa
zarhkla yeniden talip .i\ranmaktadır. İlk teminatı 189 li· 
ra 10 kuruştur. İhalesi 15-3 938 salı günü saat 15 te ya· 
pılacaktır. Taliplerin teminat ve vesikalariyle birlikte is
tenilen gün Ye saatte Çanakkalede Mst. Mevki satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

8 x 10 XlO ölçüsünde 
6 X 8X 5 ölçüsünde 
8 X30 X t ,5 ölçüsünde etek 

Yüksek Mühendis Mektebi atınalma Komisyorıundarı: 

Mektebimiz tııılt•bc ine yaptırılacak ohm 25.i c.:ift iskarpin 
açık eksiltmeye konulmuştur. l lk teminah 95 lir& ve belıer 
çift i karpiııin de muhammen bedeli 5 liradır. Ek iltme i 24 
Mart 938 tarihine ra..,tlıyan per~cmbe giinü srıaı 14 de yapı
lacaktır. Şartname~ini görmek i teyenleı iıı hergün ve ebiltme
)C gireceklerin belli gün ve aatte (;ümüş uyunda mektep 
binası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olurıur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Müteahhit :ıııam ve he:,ııbına satın alınacak olan 3 hin 
metre kaputluk kumaş pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli l0350 lira olup ilk teminat parası 
776 lira 25 kuru"tur. 

lhaJe..,i 21.3.938 pazarte i günü .;aat 11 dedir. 
Ek iltmeye girccek!f!rİn 2l90 sayılı kanunun :.!. 3 üncii 

maddelerinde yazılı helge1erile birlikte ihale giin ve aatinde 
'.\l. 1. V. atınalına komisyonunda hazır bulunmaları. 

Kereste, tahta ve saire 

Türk HaYa Kurumundan: 

Planör inşuhnda kullanılmak üzere 1 me re mikip hakiki 
Amerikan malı balaa pleaenk atacı Htın alınacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Ağacların ebadı en u 200X30X20 aantimetre olacaktır. Bu 
ebaddan daha büytlk ağaçlar tayanı tercihtir. 

Ağaçlar gümrüklenmiş olarak Ankaaada tealim edilecektir. 
Tahmin olunan gümrüklü bedeli 500 lira, ilk teminatı 37.50 

liradır. 

İhaleai 15·3-938 aah rünü aaat 15 te Kurum binaaında yapıla· 
cakbr. 

isteklilerin belli rün ve autte vesaik ve temiaatlarile birlikte 
hazır bulunmaları. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v. s. 

* • • 
6000 ton Krihle manen kömürü ahnacakur. Bak: Jnhi ar

lar U, Müd. ilfınlarına· 

Müteferrik 

Edirne Vıliyeti Daimi Encümeninden: 

Adet Beherinin Mecmu yazini Beher kilo Yekün 
kiloau kilo fiah lira 

60 5 300 40 120 Beşer kiloluk 
varyoz. 

60 8 480 '40 192 Sekizu kiloluk 
varyoz 

30 15 450 50 225 ~ıaaili klakü 
demiri 

50 1,250 daneai 100· 50 Tırmık 

90 1,600 110 99 Yaba 
Emaneten intaaına devam edilmekte olan U:ıunöprü•Ketan ve 

Katan Malkara yollaruaa muktazi yukarda cins, nevi ve kıymet· 
leri yazılı alıt ve edevat 15 gün müddetle açık ekailtmeye ko· 
nulmuftur. Taliblf'rin 52 liralık teminat makbuzlari1e birlikte 
1 l-3-93S cuma günü saat 15 te Viliyet Daimi Encümenine 
gelmeleri. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Açık eksiltme usulile 20 ton arab sabunu alınacaktır. 
Muhammen bedel 4998 lira, ilk teminat 375 liradır. 

Eksiltme 21-3-938 de saat 15 te Ziraat Vekaleti Satı· 

nalına komisyonundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden 
ve İzmir Ziraat Mücadele Reisliğinden parasız olarak 
verilir. 

İsteklilerin mektubları veya makbuz!arile birlikte muay
yen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde zikredilen vesikaları eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

Davaa Belediyeainden: 

1- Davaa belediyeaince au İflerinde kullanılacak üzere açık 
ekailtme ile 1500 metre müstamel boru alınacaktır. 

2- Boruoun 1000 s:ııetreai bir inç bir çeyrek 500 metreai l .5 
inç kutrunda az kullanılmış Avrupa mah delikaiz, çatlakaız ve 
yıpranmamıf olacak Ye teferruatı beraber bulunacaktır. 

3- Bir heyet tarafından muayenesi icra ve Davasta teılim 

bir inç bir çeyrek borunun muhammen kıymeti 70, bir buçuk in· 
cin tahmin kıymeti 84 kuruş olup ihaleden bir hafta sonra tea· 
lim ve bedeli pe,in verilecektir. 

4- Yüzde 7,5 teminat akçHi 84 lira 38 kuruftur. 
5- Ekailtme 21.3.38 pazartesi ıtlnü aaat 15 te Davaa baletii· 

yeai encimeni huzurunda yapılacaktır. 
6- Talip olanların müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İatanbul 1... V. amirliti için müteahhit namı Ye hesabına 24 
adet evrak sandığı 9-3-938 çartamba günü aaat 14,30 da pa:ıar· 
lakla ekailtmeai yapılacaktır. Tahmin bedeli 72 lira ilk teminatı 

11 liradır. Şartname ye nümuneai komisyonda görülebiUr. l.tek
lilerin belli Hatte komiıyona gelmeleri. 

Darphane ve Danra Matbaaaı Müdlrlütünden : 

1-3-938 tarihinde açık ekailtme uıuliyle mübayaaaı ilin edilen 
~20 kilo kalayın mezkur tarihte yapılan ekailtmeainde verHen 
fiat liyik hadde bulunmadıtından işbu kalayın açık ekıiltmesi 

l 1-3-938 pertembe ıüaü saat 14 e bırakılmıftır. 

İpsala lakin Memurluğundan. 

1- lpaala kazasında yapılmakta olan göçmen evlerinin nok· 
san kalan 219780 yerli kiremidinin f~nni fartnameaine göre in
fa&t yerlerine tHlimi şartile müteahhine verilmek üzere 2490 aa· 
yılı arttırma ve ekailtme kanununun 41 inci maddeai C fıkraaı 

mucibince açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 
2- Her bin kiremidin inşaat yerlerine nakliyesile beraber 

keıif bedeli 1425 kuruftur. 
3 Eksiltme 7.3.38 pazartesi günü saat 16 da lpaala iıkin 

dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda icra edilecektir. 
4- Kati teminat miktarı 468 lira 48 kuru,tuar. 
5- Şartnameyi ıörmek iateyenler herrün İpaala iskan daire· 

aine ·müracaat edebilirler. 
6- Eksiltmeye iştirak edeceklerin depozito ve teminat akçe· 

lerini malsandığına yatırdıklarına dair aandık mıtkbuzu veya 
banka mektubu ile ayni gün ve saatte koıniayonda bulunmaları 

ilin olunur. 

Devlet tlemiryolları ve Limanları İşletme 

Muhammen bedeli 9020 lira olan 82,000 kg. yunrlak 
24·3·938 perşembe gftnü saat 15 te Haydarpaşada gar bioat' 
bilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf uaulile aatın alıD' 

Bu İfe girmek ialeyenlerin 676 lira 50 kurutluk •il 
teminat Ye kanununun tayin ettiti vesaik ye Resmi Ga 
1·7·937 gün ve 3645 No.lu nüshasında intiıar etmiş olan t 
name dahilinde alınmıı veıika ve tekliflerini muhtevi ı . 
ayni gün aaat 14 e kadar Haydarpaşada rar binaaı dahili 
Komisyon Reialiğine verilmeai lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiayondan para11z olarak d 
maktadır. 

• • • 
1000 adet ıabyoni (telden takviye 1epeti) alınacaktır· 

De•let Demiryolları ilanlarına. 

frzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edirne Garp Hd. Tutay Satınalmıı KomiayonundaD: 

Kıtaaı Cinsi Miktarı Muham. bedeli İlk teminatı 
kilo kuruş St. lira kuruş 

228 A prau 12243 3 85 36 36 
228 A. ispanak 29218 5 86 128 20 

Yukarıda cins ve miktarı ve muhammen fiatı yazılı se~ 
iatekli olanların 18-3-938 günü saat 10,30·14,30 da ilk teıll 
rile birlikte miifettişlık binasında Tuğay Satınalma Ko111i• 
ıel .. eleri. İhalesi açı' eksiltme auretile yapılacaktır. 

Marmara 0 .. ıbahri K. Satanalma Komiıyonundan : 

Cinai Kiloau Tahmini fiatı Teminatı Ekailtme gün .,, 
kuruı lira 

Sabun 28,000 30 630 8-3·938 sah 
26·2·938 tarihinde açık ekaillme ile eksiltmesi yapıJac:ılı 

Deniz erahnın ihtiyaçlarından yukarıda miktarı yazılı ıab111 

muayyen ıünde talip ç ıkmamar.ından, yeniden pazarhkl• 
aında göaterilen gün ve saatte İ:ı:mitte Teraane kapııınd•~1 

miayon binaaında eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin ııı~; 
gün ve saatte bedelsiz olarak alacakları şartnameai veçb1 

nunun iatediği vesikalarla ilk teminatlarını Komisyona .,er 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomisyonuO 

Harb .okulu ve Cebeci hutahanesi için 2500 kilo tere . 
açık eksiltmesi 21 Mart 938 aaat 14 de Ankara Lv. imirlıf 
Al. Ko.da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3500 lifll ilk teminatı 262 lira 50 kll 
Ş t . h - k . d - -ı- K • "ka '' ar namesı er gun omısyon a goru ur. anunı veaı 

minatla komiayonda bulunulması. 
• •"' Ankara garnizonu müeııaeseleri ihtiyacı olan 70,<iJ' 

pirincin l ·3-938 pazarlığında talib cıkmadıtmdan 7.3.938 
14 de f.nkara Lv. amirliği satınalma komisyonunda p•• 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Muhammen bedt.li 10500 lira ilk teminatı 767 lira 5() k~;, 
Şartname ve numuneai komisyonda görülür. Kanuni ve•' 
teminatla b~lli saatte komisyonda bulunmaları. ıl 

•• * ı - idareleri amirliğe batlı jandarma erat ve ok11' ,ı 
çin 10 ton aade yağınm kapalı zarfla ekailtmesi 21.3.36 "rl 
te Ankara Lv. imirliği satınalma komiayonunda yapılac•~ 

2- Muhammen bedeli 10500 lırA ilk teminatı 787 lir• 
• f 

ruştur, Şartnamesi hergün komisyonda ırörülür. Kanun• 
larda bulunan teklif mektublarının saat 14 e kadar ko11111 

verilmesi. 

b) \il Ü Z A Y E 
------~---~-

______ _. 

İnhisarlar Umum Müdürlügünden: I 
Kabataş ambarında mevcud müakirat imillerınc Y 

aded pres pazarlıkla .atılacaktır. t 
2 - Pazarlık 18.3.38 tarihine rastlıyan cuma günü s•• 

Kabataş levazım ve mubayaat tubeai aatıı komisyonuııd• 
lacaktır. flit 

3- Satılacak mal hergün Kabataş ambarında görüleb 
4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen a-ün ve a~•~ 

15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komı•Y 
racaatları ilin olunur. 

MM Vekaleti Satınal111a Komiayonundan : 

ı•"' Akköprüde hava malzeme deposunda meveud 219 k• 
da efya arttırma auretile •atılacaktır. ~ 

Eşyayı görmek için hersriin mezkur depo müdürliid• 
artırmaya ıirmek için de 7-3·938 pazarteai ıünü ıaat 10 
Satınalma Komiayonuna müracaat edilme.i. 

Çankırı Orman Müdürlüğünden: 

1 - İlgaz kazası dahilinde Dikenli 
173 m3 çam, 22 m3 köknar ki cemen 

Atıl devlet ortl' 
195 m3 ağaç sallf' 

rılmııtır. 

2 Satış 10 .• ~.38 perşembe ıünü aaat 15 te Çank1'
1 

daireainde yapılacaktır. JJ 
3- Beher m.i ceman muhammen fiatı 460 köknarın 

ruıtur. 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Çankırı 
dareaHe Ankara orman umum müdürlüğünden alınır. 

5- Muvakkat lem inat 102 !ıra !O kuruştur. 
6 Sabt umumidir. 

otl 
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MÜNAKASA· GAZETESi 

~~is-a-rl_a_r _U ___ M_ü_d_ü_rl_ü_ğ_ün_d_e_n_: 1 

cibia~ Paşabahçe Müıkirat Fabrikası için şartnamesi mu· 
ilınac:k 6000 ton Kriple maden kömürü pazarlıkla satm 
ll- br. 

saat 
14

Pazarhk 18ılll/938 tarihine rasthyan cuma günü 
.4.hı:n Kode. Kabat~şta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

III- ınısyonunda yapılacaktır. 
Ştıbed Şar-tnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

iV en alınabilir. 
8tatt; !~teklilerin paz~rhk için tayin edilen gün ·ve 
lldt ge Yuzde 7,5 güvenme parnlariyle birlikte · yukarıda 

Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1203) 1-4 

ı_ ş **• 
ilin b enııipaşa itleme evi ve apartmanının pencereleri· 
liyle :~a.nrnası şartname ve keşfi mucibiPce pazarlık usu-

11- •ılt~eye konmuştur. 
tninat l<eşıf bedeli 1718 lira 78 kuruş ve muvakkat te 

1 12.89 liradır. 
ıu_ P 

••at 1 azarlık 22.111.938 tarihine rasthyan sah günü 
Altın ~de. Kabataşta Levazım ve Mubayaat ŞubeıJindeki 

iV 0aıısyonunda yapılacaktır. 
Şl.llaed-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

V en . ahnabiJir. 

saatt -- I.~teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
ad1 ie Yuıde 7,5 gilvenme paralariyle birlikte yukarıda 

eç.en Komisyona gelm leri ilan olunur. (1204) 1-4 

* 1- 7 I "' • Uautil · 11:938 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
caıc 

2
e eksıl~meye konduğu ilan edilen Urfa'da yaptırıla

itışa 2864 lıra 97 kuruş keşif bedelli Müdürlük binası 
tihi atının rnünakHası aynı şartlar dahilinde 11.111.938 ta-

ne talik edilmiştir. 
11- Ek ·1 saat sı tme 11.111.938 tarihiue rastlıyan cuma günü 

ki AllS te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıinde· 
\tea . un Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektubunu 
ları:ır e~rak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarf
Alıtı:t ~ksıl~rne günü en geç saat 14 e kadar adı geçen 
til~i eaıısyonu Başkanlığına makbuı mukabiJinde ve-

ş 0lrnası lazımdır. ( 1205) J -3 

* 
tak !-· İdaremizin Gaziante~ Baımüdürlüğüne bağlı ~k
te :. ede şartname ve projesi mucibince yapbrılacak Ida· 
tll •nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş-

t, 

tern~l -- Ke!Jif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat 
;~atı 795.51 liradır. 

~un·.1- Eksiltme 21.111.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
llİnd: ~aat 16 da Kabataşta Levazlm ve Mubayaat Şube
tllij kı Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapah zarflar 
(( tı~kasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen Alım 
()f~rnılsyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 

• ıdır. 

lirı.dlV _ ~artname ve projeler 53 kuruş bedel mukabi
Ba e .. lnhısarlar Levazım ve Mubnyaat Şubesile Gaziantep 
ş~Udü~lüğünden ve Akçakale Memurluğundan alınabilir. 

"e - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
tıea":sai.kini İnhisarı u İnşaat Şubesine İbraz ederek ay-

V esıka almaları lazımdır. 
V ,1- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 
"akk1 tnaddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
ota at güvenme parası vt=ya mektubunu ihtiva edecek 
•a il .. kapalı zarflarını yukarıda yazıldığı veçbile münaka· 
k,,J~nü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu Baş-

tgına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 
(1206) 1-4 

• l ~ • * 
1590 Şartnamesine ekli listede eb' ad ve miktarı yazıla 
(:İbin Ott!tre yuvarlak ve kıvrılmış kayış nümuneleri mu
ll~e pazarlıkla satın alınacaktır. 

'•at Pazarlık 7.111.938 tarihine rastlıyan pazartesi gunu 
.\tını l6 da Kabataşta Leva.zım ve Mubayaat Şubesindeki 

Ut l<ornisyonunda yapılacaktır. 
Şllbed Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

lV en alınabilir. 
lltte -:, isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıa
Çen kUzd.e 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı re· 

0rnısyona gelmeleri ilan olunur. (939) 4 - 4 
• 

l 2Q Adet 25 / 1 * Y• d b' 3 m m. a a al iZ uç Bo m 
Oo 28 

Soo " 28 " k ~ ~ " " " 30() " ,, agıt ,, ,, ,, 
~ ,, ~8 ,, kırmıza ipek taklidi uç bobin 
3so ,, 22 ,, Mantar uç Bobin 
l- ,, 27 ,, Reglis ,, ,, 

lllk a Yukarıda cins ve mıktarları yazılı (1870) Adet uç
~-ktır~bin Şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alına-

11-. p 
•illlt 

1 
azarlık 11.lll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

d~ki A..5 te. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-
111 lını Komisyonunda yapılacaktır. 

Şllb~d - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
iV en alınabilir. 

''atte - .. isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
-cft YUzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

icçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1005) 3- 4 

• * * 
1 - C4balı Bakımevinde sıva tamiri ve badanası, yağlı 

boya işi (saat 14) 

2 - Umum Muhasebe binasında Hela kanalları tamiri, 
ahşap tavan ve )ağlı b<iya isi. (saat14,30) 

1- Yukarıda mahiyetleri yazılı tamir işleri paıarlık 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 - Cibali Bakımevindeki tamiratın keşif bedeli 
860,80 lira ve muvakkat teminatı 64,56 lira, U. Muhase· 
be bina919daki tamiratın keşif bedeli 506,90 lira ve mu· 
vakkat teminatı 38,02 liradır. 

lll - Eksiltme 1 t-111-938 tarihine rasthyan cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Cibali Bakırnevine ait şartnameler 2 kuruş mu· 
kabilinde ve Umum Muhasebe binasındaki tamirata ait 
keşifler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alına· 
bilir. 

V- İsteklilerin pazarlik için tayin edilen gün ve 
saatlerde yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1006) 3-4 
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!~S!ANBU_L VAKIFLAR DiRE . 1 

Kıymeti 

L. K. 

170 52 

220 52 

520 52 

338 43 

401 68 

403 50 

90 26 

Pey 
paraaı 

L. K. 
l2 79 

16 5-4 

39 4 

25 39 

30 13 

Yeni Dayahatun mahalle1inin Mahmut "Paşa,, 
caddesinde Kürkcü hanı üat katta 37 No, lu 
karğir odanın tamamı. 

Yeni Dayahlltun mahalleainin Mahmut "Paşa,, 
caddesinde Kürkcü hanı üıt katta 38 No. lu 
kirtir odanın tamamı. 
Çar,ıda Çadırcılar caddesinde eski 46 yeni 
52 No. lu üstünde oduı bulunan kirtir dükka
nın tamamı. 

Yedikule İmrahor mahallesinin İmrahor cad
desinde eski 101 yeni 107 No.lu 11 l metre 
murabbaındakı arsanın tamamı. 

Yeni bahçe Keçeci Karabaı mahaUui eski 47 
yeni 77 ye hilen 99 No.yu ta~ıyan iki oda ve 
bir mutfaktan ibaret bahçeli ahşap evin ta
mamı. 

30 2ô Cibali Haraçcı Kara Mehmet mahallesi Üs
küplü Çakırağa camii hademeaine meşruta· 

hane enkaz ve arsasının tamamı 
6 77 Yeni Beyazıt mahaHeainin Eskiciler sokarında 

3 No.lu dükkanın tamnmı. 
104 28 7 82 Yeni Beyazıt mahallesinin Hacı Memiş ıoka-

ğında 11 No. dükkanın tamamı. 
I086 ()() 81 45 Langada Katip Ku11n mahallesinde yangın 

yerinde 362 metre murabbaında bulunan Şeyh 
Ferhat Vakfından arHnın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere 15 sün müddetle arttır
maya çıkuılmııtır. İhaleai 18 Mart 938 cuma ginü saat 15 te 
icra edileceılinden isteklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdür· 

lüğü Mahliilat İdaresine müracaatları. ( l 106) 

İstanbul İnhisarler 
Başmüdürlüğünden: 

Piyasada satılmakta olan ispirtoların satış fiatları, 15 
Mart 938 tarihinden itibaren indirilecektir. . 

Dükkanlarında yakılacak ispirto •'boyala kamineto ıs· 
pirtosu" ve şişe içinde tuvalet ispirtosu satanlar; mev
cutlarını birer beyanname ile 14 Mart 938 akşamına ka
dar ''yakılacak ispirtolara aid olanlar Kabataşta kain 
Başmüdürlüğe ve Şişeli tuvalet ispirtosuna aid olanlar da 
en yakın satış depolarına,, bildireceklerdir· ( t 184) 1-3 

__!!1"11C 'MftM Mf"Q -
• H H ~-u 

D.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 5500 lira olan 1000 adet Gabyoni (telden 
takviye aepeti) 23.3.938 çarşamba günü aaat 15 te Haydarpaşada 
gar binası dahilintleki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
sabo alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler 412 lira 50 kuruıJuk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve reami guetenin 1.7.937 
gün ve 3645 No.lu nüshasında intışar etmiş talimatoame dahilin
de alınmış veaika ve tekliflerini muhtevi zarfların ayni gün uat 
14 on dörde kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komi•· 
yon Reisliğine verilmeıi li:umdır. 

Bu i'e ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl· 
maktadır. Nümuneai de Komiayonda g-örülellıilir. (l 196J 1- 4 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KlSMI 
Bu akşam 

1111 1111111 aaat 20,30 da 
Bir Adam 

111 Yaratmak 
dram 3 perde 

Yazan: 

1 Necip f.,,I K .. akü•ak 

ESKİ FRANSIZ TIY ATROSU 

KOMEDi KIS • .11 

Bu akşam 

aut 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reşit 

il fi/1'1111111 

(Suite de la 4cme page) 

Exploitation installation electrique viJle Davas (Municipalite Dans) 
N. 614 

Tuyaux de fonte et bracelets pour Mehol (Dir. TP.lephones Iat.) 614 
~eparation bitiment direction voies aeriennes a Buyukdere (Dir.Tra-

vaux Publicı Ist.) N. 614 
Bascules (Dir. Gen. Monopoles) N. 615 
Ble11 (Corps Armee Tchorlou) N. 616 
Constr. ehaussee, arche et ponts (Vil. lzmir) N. 616 
Reparation hitiment ecole Secondaire a Ankara (Vil. Ank.) N. 616 
Bles concaases (Div. Lulebourgaz) N. 621 
• Oivers bois (Chef laı. Foret Edirne) N. 6";l2 
Fil de laiton et cible 11outerrain (Ligue Aviation T urque Suc. Ank .) 

N. 622 
fi'roduits pbarmaceutiques (Com. Ach. Un iversite lıt.) N. 626 
Constr. lieu pour fumier au jardin de Rize (Dır. P~ piniere Rize) 626 
Houille et bois (Com. Acb. Milit. !aparta) N. 623 
Viuıde de boeuf et foin (Com Ach. Milit. lıparta) N. 623 
• Peaux de chevre boeuf et mouton (Ligue Aviation Turque Suc. 

Duzdje) N. 623 
Batistc (lntend. T ophan~) N 624 
Bo bines de porcelaine. fil metalliquo pour coin, coudes ete. (Dir. 

Telephonea Ist.) N. 625 
Huile d'olives (Com. Ach. Milit. Milat) N. 6'.25 
Trav. de can:\lisation 4"t construction rouJe a Samsoun (Municipalite 

Samsoun) N. 627 
Constr. escalıNs en b!'lon aıme (Dir Fahriquı-s des Tabacs Mono-

poles Sarnsoun) N 627 
Etalon (Vılayet Saınsoun) N. 627 
Boutons de bois (lntend. Tophane) N. 627 
Reparation bitimeot ıueveillance douaniere a Edirne (Dir. Trav. Pıa-

blicı E.dirne) N. 628 
Location d'un autobus po1.1r transport (lntend. Tophaae) N. 62~ 
Article11 pour bain (Municipalite Diarbalı.ir) N. '28 
Medicamenls et nıapoulea pour hôpital Haaeki (Mun. Iatanbul) 629 
Reparation tuyaux d'eau et g1ı1.erite a Scu.tart ( ,, ) 629 
Crachoira de cuivre (Depôt Croissant Rouge lat.) N. 629 
)'lfachine pour extinclıon ~'incendie (Mun. Jatanbul) N. 629 
Huil~ d'olives (Com. Ach . Milit. Balikcsir) N. 629 

* Lea aateriaqucı indiquent une venle par voıe de surendıere. 

N. R.- l.es Noı indiqut~a en regard deı articles aorıt ceux du 
journal dans lequol l'.ıı,,·iı a pnru. 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul j 

4 - 3 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Mala jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. J rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (PJus) 

5 28 
5 20 -

4 
4 18 
4 33 -

5 - -

52 20 -

5 31 5(1 
5 22 50 

5 10 -

55 20 -

Zeytin yağı l.ci yemel .. lilr (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

40 43 20 -

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Bad~m iç 
Ceviz içi 
Suaam (SeaameJ 
Mercimek (lentiilc) 
Fasulye ufak (Haricot sec} 
Burçak 
Fındık kabuklu (Noiaettesi 
Pamuk yağı (Huile de cdton) 
Susam ,, ( ,, sesame) ----

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday tBle) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mllir (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poia Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.J 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

165 -
65 
15 
75 
90 
15 -

10 25 
55 -

40 

11 

imtiyaz aabibi Ye JUi ithri 
Direktörü: 1..-il Girit 

32 20 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İÇ fındık (Noia dec.) 
Un (farine-) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire ı 
İç ceviz 
İç badem (nmande)' 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbes Etraogers) 

1 l -
159 50 

63 75 
150 50 

Buğday (Ble) Liverpul 5 19 
" ,, Şikago 4 29 
,, ,, Vinipek 5 83 

Arpa (Orge) Anvera 4 30 
Mısır (Maia) Londra 3 94 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 
Fındık (noia.) G.Hamburg - -
K • • 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baumevı 
G1!11't11 Rillu .. •'>ka!ı Nn. Jn 
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Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier des Cbargea 

Jours 

ConstNction-Reparation- Trav. Publica·Materiel de Construction-Cartograpbie 

Construction chaabre de raz aspbyxiant pres la Pubtıquo 2774 13 315 - Vilayet Kaiıseri 21-3-38 

aaison tlu pe.ple. 
Constructioa rout• •n pierres preı la .aline Y av

c:haae 
Construction mur d'appui au bitiıneat direotion de 

Surete 
Reparation divers depôts 

,, aux pavillona du luaret ainıi que conı· 
truction de cbausae• en beto• 

CoDıtruction bltiaeat directorial a Ourfa (aj.). 

" ,, adminiatratif a AktchaltaJe 
(cah . eb. P. 53). 

Peiature deı feaelres ele i'ppartemeat et maiıon 
de traitement de tabaca a Chemsipacha 

Travauıı: cl'adductioa d•eau preı 1anatoriua de pro
fe11our et Clevoı 

Con.ııtruc:tion casino a Deni&li 

Gre a ve 

,, 
Publique 

Pli cadı 

Gre a gre 

Publique 

447 72 

249 -
4323 -

2286-1 97 
10606 81 

1718 78 

7S3 89 

3730 88 

Electricj\e·Gaz-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Articles electriques : 24 lots Publique 22ı2 
PlaquH poıitifı type GO pour aeou•ulateur: 2000 • 3660 -

p.- ld. Deratifı: 1000 p. 

Habillement - Chausaureı - Tissus- Cuira. 

Etoffe pour uDiform•s d'ete : 12000 m. (oah. eh. 
P. 186). 

Eıcarpinıı : 253 pairea 
Toile (branda) (aj.). 
Etoffe pour capote.1 : 3000 •• 

Boiı de Construction, Planchea Poteaux ete. 

Veritabl• bois de pali11aadre balsamique ameri· 
caia : 1 m3. 

Com.buatible - Carbugt:nt-Huiles 

Houille criblee: 6000 ti. 

Divers 

Tuiles indigenH pour maisons de• immirreı : 

21,780 p. 
Graa.lı nıarteaux, fer pour pic a manivelle, rateaux, 

vans ete. 
Tuyauıı: aaareı pour adduction d'eau : 1500 m. 

Panier en fil metallique : ·1000 
Fer rond : 82000 kr. 
Etain: 520 k. (aj.). 
Savon aoir : 20 t. 

Caı11es peur doasiers : 24 p. 

Pro.zi!Wnı 

Poirreaux : 12243 k. 
i.pinarda : 29218,5 k. 
Be.rre : 16 t. 
Riz ; 70 t. 
Beurr• :. 2,5 t. 
Snon : 28 t. (aj.). 

B) AJudications a la sureıtbere 
Boie tle fr6ae et sapin 

• " ,, : 3630 quint. 
Articleı hora .&'usare : 219 lotı 
Preııe : ı p. 

I 

Gre a rre 37080 -

Publique 
Gre a rre 

" 10350 -

Publique 500 -

Gre a rre 

Publique 

" 686 -

,, 
Pli cach 5500 -

• 9020 -. 
Publique 

• 4998 -

Gre a ve 72 -

Publique 

" Pli cadı 10500 -
,, 19500 -

Publique 3500 -
Gre a rre 

Publiqae 

" .. 
lire a rre 

37 35 
325 

795 51 

12 89 

S7 - -

165 90 
274 50 

27~1 - ·· 

95 -
ı89 ıo 

776 25 

37 50 

468 48 

52 -

84 38 
412 50 
676 50 

375 

11 

35 36 
ı28 20 
787 so 
787 50 
262 50 
630 -

102 10 
ı6 33 

ıs% 

Dir. Principale Monopoles Konia 

Dir. Biena Nat. Istanbul 

Co•. Ach. Intend. lst. Tophane 
Dir. Luaret Ourfa 

Com. Ach. Econ . Moaop. Kabatache 
,, 

.. 
Dir. Trav. Publicı lıt. 

Municipalite Denizli 

16-3-38 

7-3-38 

9-3-38 
16-3-38 

11-3-38 
21-3-38 

22·3-38 

2S-3-38 

25-3·38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 21-3-38 
,, 21-3-38 

Com. Ach. Mia . Del. Nat. Ankara 22·3-38 

Com. Ach. Ec . lng. Gumucbsouyou 24-3-38 
Com. Ach. Place Forte Tchanakkale 15-3-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 21-3 38 

Liiue Aviafüm Turque Suc. Ank. 15·3-38 

Com. Acb. E.conom. Monop. K.tache 18-3-38 

Oir . lmmigreıı lpsala 7-3-38 

Vilayet Edirne 11-3-38 

Municipalite Davas 21-3-38 
1 Expl. Ch . de fer Etat H.p.l\cha 23-3-38 

,, 24-3-38 
Dir. ?alaiıı de Monnaies et Timbres 11-3·38 
Com. Ach. Ministere A.rriculturc 21-3-38 

Ank. Oir. Ist. et lzmir 
Com. Ach. Irıtend. lıt . Tophane 9-3-38 

C~m. Ach. Brigade Edirne 18·3-38 
,, 18-3-38 

Co•. Acb. lntondance Aakara 21-3-37 

.. 7-3~38 

" :ıı-3-38 
Com. Acb. Commud. Naval Marmara 8-3-38 

Dir. Foret Tcbankiri 10~3-38 

,, 10-3-38 
Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara 7-3-38 
Co111 . Ach . Econ. Monop. K.tache ıs-3 38 

Heure 

JS 

ı s 

15 

14 
11 

ıs 

ı6 

14 

ı5 

ıs 

10 30 
10 30 

ı4 

14 
15 -
11 

ıs 

1 

14 - 1 

19 -

ı5 -

15 -
15 -
ı5 

14 -
ıs 

14 30 

10 30 
14 30 
15 -
14 -
14 -
14 -

ıs 

ı5 
ıo 

10 

Pazartesi 7-3-938 

Porselen fincan (PTT Lvz. Müd.) .\~ 588 
Lokomotif tender ve ngon bandajları (Devlet Demiryol.) 
Davas kasabası elektrik işletme iti (Dans Urayı) .\~ 611 
Yazlık elmise (Gümrük Muhafaza Gen. K. İıt.) ,,~ 613 
Fond boru-meohoi kapağı ve bileziği . ( İst. Telefon Mii~ ·l6 
Büyükdere Havayolları binası temiri (lst. Nafıa Müd. ) ·'~ 
Baskül (İnhiurlar U. Müd.) 615 
Buiday (Çorlu Kor. Satınalma Komisyon.) X 615 
Şose, menfez ve köprü inş. (İzmir Vıl.) .,; 616 
Aok. 2 ci orta okulu binasının tamiri (A~k. Val.) .\~ 616 

6 Baymdır mrk. okulu ihata davarı yapısı (lzınir Vil.) .~; 61 

Dar bat kazan alev borusu (OD yol.) .\1: 616 
Un (İslahiye Tümen SAK) .\ ; 616 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (İst. Komut.) X! 616 
Yerli elbiselik kumaş (Erk. Ôğr. Ok.) .\~ 616 
Balıkesir-Sındıra-ı yolunun arasında ahşap Simav köprtiılll 

miri (Balıkesir VH.) .\~ 617 
Yuvarlak ve kıvrılmıt kayış (lnh. U. Müd.) .\! 617 
Ank.-Kızılcahamam yolunun arasında menfez İnf. (Ank· 

.\! 618 
Bor-Akuray yolunun arasında blokaj taşları kırılması, iıti 

ihzarı v.a. ameliyat (Niğde Vil.) .~! 618 
• Gübre (İıt. Komut.) ·'~ 618 
• Yünlü ve pamuklu kırpıntaları ile kürk derisi ve kösel• 

hane Lvz.) ,,! 618 
Sadeyai (Sarıkışla Ask. SAK) .\! 618 
Mavi ve kırmızı mürekkep (DO yol.) .\~ 618 
Menemen-Muradiye yolunun arasında toprak teaviyeıi, •0' 

pııı ve sınai imalatı (İzmir Vil.) .\ :; 619 
Kayaeride ıehir raıı:inosu inş. (Kayıeri Beled.) J\~ 620 
Bulgur (Lülaburgaz Tüm.) .\~ 62J 
• Orman emvalı (Edirne Orman Batmüh.) .\~ 622 
Bronz tel ve yeralb kablosu (THK Ank. Şubeai) .\~ 622 
Tıbbi ecza (İst. Ünivers. AEK) ,, : 626 
Fidanlık bahçesinde gübrelik inş. (Rize Fidan. Müd.) .\~ 62 
Linyit maden kömürü ve odun (İsparta Ask. SAK) .\~ 623 
Sığır eti ve kuru ot (İsparta Ask. SAK) .\~ 623 
• Sığır, koyun ve keçi d~rileri (THK Düzce Şwb.) .. \~ 623 
Patiıka (Tophane Ln.) .\~ 624 
Pohelen makara, tol köşe dirsek v.ı. (İst. Telefon Müd.) ' 
Zeytinyat (Milaı Ask. SAK) .\~ 625 
Lağım ve kaldırım inş. (Samsun Şarbay. ) .\: 627 
Fabrika müd. apartımaoı duecası için kısmen beton arl11e 

diven yap. (İahiı. Samsun Tütün Fbr. Müd.) .\~ 627 
Damızlık aygır (Samsun Vil. ) .\~ 627 
Tahta düğme (Tophane Lvz.) ,.\~ 627 
Gümrük binası tamiri (Edirne Nafıa Müd.) .\~ 6'l8 
Nakliyat içiD otobüs kiralanması (Tophane Lvz..) .\: 628 
Banyo malzemesi (Diyubakır Beled. ) .\! 628 
Hueki haıt. için ilaç ve ampul (İst. Beled.) .\ ; 6!9 d 
Üıküdar belediye binası su borularının tamiri ile Samat)'1 

tar kulubesi temeli tahkimi (İst. Bel. ) X 629 
Bakır tükrük hokkası (Kızılay Deposu Dir.) .\~ 629 
Yanım söndürme aleti (İıt . Beled.) .\~ 629 
Zeytinyağ (8alıke1ir Ask. SAK) .\! 629 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar muzayedeye aittir. 
'fi 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını go 

Lundi 7-3· l 938 

Constructi&n mur d 'appui a l'ecole lzmir (Vil. lzmir) N. 616 
Tuyaux de flammes pour chaudron (Cb. de Fer Etat) N. 611' 
Farine (Com. Ach .• Militaireı lslabiye) N. 616 
Riz pour soupe et pilav (Command. lst.) N. 616 
Etoffe indigene pour coıtumes (Dir . Ecole Normale 
Reparation ponl Simnv s route Balikeair-Sindirıue 

N. 617 
Courroie rond et plat (Dir. Gen. Monopoles) N. 617 61r 
Constr. arcbes s route Ank .-Kır.ıldjaha•am (Vil. Ankara) _N· rli 
Div~'rses operations pour constr. 11 route R.or-Aksaray (V ıl · 

N. 618 
* Fumier (Command. lst.) N. 6ı8 t· 
* Chiffons de coton e~ laine, peaux de four rure, cuir ete. (IJI 

hane) N. 618 
Beurre (Com. Ach. Milit. Sarikichla) N. 6ı8 
Encre roure et bleue (Cb. de Fer Etat) N. 618 r' 
Ajustemeat de la terre travaux d'art 11 route Meneroe11-M0ıı 

(Vil. hmir) N . . 619 611 
Construction cafe de la ville a Kaisseri (Mun. Ka'iıserr) N· 
lsolateurs en porcelaine (Dır . Economat P .T .T. ) N. 588 5~ Bandaıes pour warona el locomotıve (Ch. de Fer Etat) N· 

(Lire la sa ite em 3me pare) 


