
~ÇÜNCO SENE No. 67 4 
·%sici 

r ABONE ŞARTLAR!":......., 
Türkiye icin Kuru, ı 

3 A YLIÔt 450 1 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecaebi •emleketler içi• 1 

12 ayhtı 2700 

l 
Sayısı S kuruş 

Reamimakbuz mukabili olma· 
Y•• tedlyat makbftl defildi~ 

PAlARTESl 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

GAZETESil 

18 Nisan 1938 

r iDAREHANE: -, 
Yoğurtcu han, t ci kat 

No. 3 ve 4 

1 Galata, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde rörütülür 

Telır.: lıt. MONAKASA_j 
Telefon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organ'ıdır 

Listesi Bugün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler ' -----------~~~----------~--~~~~--~------~--~-------~---........___ Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Güa Saat 

~Onakasaıar 
~itleri, Malzeme, Harita 
tıılt'" 
tıı• ~)' Ha.vayolları müd. bina.sanda hanrarlarının 

{1~ rı ._111 
~·k ~}•rb:~•ba~ına~ halihazır baritalarınan yap. işi • 

, Po ır lıaeaınde yap. pavyon inş. (1 kısım)(temd) 
t ltL stahaneıi posta ulonu badana ettirilmesi 

8
t,Ql )• .. Gediz yolunun aruındaki köprüleri tamiri 
'1tııı.;etl.aha inşuı 
~}' lfranbolu·Zonruldak-Dnrek·Eretli - Devrek· 
~tlıtıa·Çaycuma- Safranbolu-Araç yolunun ara· 

~ '-tra. Yap. ıose iaş. ve tamiri ile ıınai imalatı 
S ~h ııı, birlik binası inş. (1 lt11ım) 
'tdı., ~~hı okulunda yap. bahçe dıvarı inş. 

t ır nulı:, yap. ilk okulun ahşap kı••ı inş. 

\~ 
11 
I ,. ,. ,. ,. lcirrir ve betonarme 

llı •rı · 
I'\ tır ınş. 
'1rıı,,11°ll•Çorum yolunda yap. parke kaldırımı (temd) 
~ tijl>r;•~-Gümüıhaciköyü arasındaki "Karaçayır,. 

it.tok 811 ııln ta•iri (temd) 
~l tGkul ~anaiyon binası tamiri 
~)l . bınasınıa kapıları , tavan ile dıvarları yafls 

aç. ekı. 1861 .. 9 

" 2556 -
pax. 32200 --
aç. ekı. 614 24 

" 2832 43 
" 3127 64 

kapalı ı. 122111 21 

aç. eka . 

aç. eki. 

" 

" pa:z. 

aç. ekı. 
pa.ı. 

10000 -
988 75 

7258 -
9530 = 

641 84 

tı ılt boyanılmuı 

r/ ~-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

:l ttr Yan tadaki ruir.o bahçesile meydanın elek· aç. ekı. 4906 -
~ ltll\'İrine ait te1i1atın yap. 
~-,h- . 

ad t ~' Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~ l•i· 
~U'k 1256 çift (temd) 
So 

1 
baki kuıaaı: 75 •· - kilotlulc fitili kumaş: 

t.lıt1~l · aatarlılı: ıiyab 1aten: 50 m. • kol aatar· 
"ı~ ~ S aı . - kaput bez•: 35 m. 

f/ı ~ı111~'fltrinde birikmiş olan yünlü ve pamuklu kır· 
b "e iaaliye ücreti verilmek ınıretile çamaıır· 

1t e ~lı~ t, battaniye ve kaputluk kumaı 
~f: •lbaselik lcum•t: 208 m. - kışlık elbiaelik ku· 

~ l~'ıı 18() Dl. - kaput bezi: 160 •· • aaten: 45 m. 
/tt\. tı ıırb: 10 m. 
''lı~ kılıfı: 2000 ad. 
~ 1 blbiselik kumaş: 23000 •· 
~ bilt~ llf\lu kösele: 2208 k. 
,~· 1050 ad. 
\ ._ ıoso 
~ı. : ıoso " 
·~ll " 
~ }'e: 1050 ad. 

~tasiye· Yazıhane Levazımı 
ıı4 
~bij "'•sura: 500000 ad. 

~ve büro eşyası, Muıamba-Hah v.s. 
l(ljf 

~~li karyola: 1050 ad. 

' }'•t·Boşaltma· Yükletme 
il . 

1 •çk· . . 
~tbl..~'. ıı~rte ~· •· levazı• nakliyatı 
~"1.~ın, Makine yagları v. s. 

ıı k~ 
~~t 0-.ura: 200 t. 

~ 

aç. eks. 

" 

2009 60 
989 '45 

kapalı ı. 22613 -

1105 70 

• 4000 -
kapalı s. 13800 -

• 5409 60 

aç. eks. 1500 -

aç. eki. t. 13 -

~~ S~lpı: 1000 ad. • lı:örelc Hpı: 500 aci. • lı:üı• paı. 
~~'~: 10 •d. - telilt kama: 50 ad. • •eıin tel eldi-

320 50 

'h •d. tel •aka1: lQ ad. 
L er, 1.1• 

1 
qJi lJ ı a•a11: 100 talı:. 

t_1l it/ı~~aıa 938 yılı cadtie ve Hkaldarın temix
~~~· ·' ıtı 
'"r,: · l ıoso ad. 
~- ~ Oso ad. 

''*r,'tner kılıç: 1050 ad. 
tt~ k••erl: 1050 ati. 

'k ~lahi.... m:t, Sebze v. a. 
Y'3{)~ 
~-tt: ~·5 
")'t· t. 
b) ' 50 t . (fart. 3 L) 

~,,. ~zayedeler 
f •t1'rbli e -
f' ~ ııı, '· fYa ve mefruıat 

ıt /'•·ılı kamyon: 1 ad. 
ın,. 1 0 tu ..1mba, lturıun ve porıalen parçaları 

aç. eks. 

" 

aç. ekı. 

,, 
kapah ı. 

p~z. 

aç . art. 

" 

3000 -
3000 -
1ı:. 1 ıs 

681 -
150 -

ı_.o -

2415 -
64-

234 58 

750 -
74 16 

544 -
715 -

368 -

151 -
75 -

1696 -

87 -

300 --
1035 -
405 72 

2757 -
2757 -
1103 -
1103 -

112 50 

630 -

24 05 

112 50 

552 -
197 -

1260 -
1103 -

225 -
225 -

4125 -

51 -
11 25 

la\. Naha M6d. 

Viıı:e Belediyeıi 

Diyarbakır Nafıa Müd. 
PTT Müd. Aak. 
Kütahya Viliyeti 
Emet Belediyeıi 
Zonruldak Valilifi 

.. Naha Müd . 
Konya .. " 

Kültiir Dir. 

" 

19-1-38 

254-38 
9-5-38 

214-38 
29-4-38 
30·4·38 
16·5·38 

13-5-38 
2·5-38 
2·5·38 
2-5-38 

15 -

16 -
11 -
15 -
15 -
16 -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -

Çorum Viliyeti 

" 

9-4-38 itib. 1 ay 

9-4-38 " 1 " 

Çanakkale Ortaok. Oir. 
1\ars Gümrük Mild. 

D. D. yolları Ankara 

26-4-38 
26-4-38 

3-5-38 

Güm. Mub. G. K . lıt. SAK 22-4·38 
Karacabey Haraaı Oir. 3-5-38 

Tophaae Lvı . SAK 

Karacabey Harası Oir. 

M. M. V. SAK 

• 

3.5.31 

3-5-38 

5-5·38 
4-5-38 

Orman Kor. Gen. 
Ankara Lvz. SAK 

" 
" .. 

K. SAK 2·5-38 
254·38 
254-38 
26-4-38 
27-4-38 

PTT Lvı. Müd. Aak. lıt. 

Ankara Ln. SAK 

Kocaeli İnhis. Baımüd. 

Çorum Vilayeti 

Kırklareli Tim. SAK 

M. M.V. SAK 
Salihli Belediyesi 

Aakara Lv.1, SAK 

" ,, 

Karlı:lareli Tüm. SAK 

" .. 

Harb Akademisi SAK 
Ankara Beladiyeıi 
Zoaruldalı. Gümr. laı•ltl. 

3-6-38 

28-4-38 

20.4-38 

21·4·38 

28-4-38 

3-5·38 
21-4·38 

28-4-38 
27-4-38 
26-4·38 
26·4-38 

29-4-38 
'.29-4-38 
'·5-38 

2S.4-38 
3-5-38 

16 -
10 -

15 -

11 -
16 -

15 30 

15 -

10 -
11 -
15 -
9-
H-
9-

14 -

15 -

H-

15 -

15 -

16 -

it -

9-
9-

14 -
11 -

15 -
16 -
16 -

11 -
10 -

a) MÜNAKASALAR 

inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit:ı 

İstanbul Nafıa Müdflrlüğündea: 

19.4.938 salı günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Mü
dlrlüğücde 186 t ,49 lira keşif bedelli Yeşilköy Havayel· 
ları Müdiriyet binasında hangarlarının onarımı işleri açı\i f 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulaıasile buna müte· 
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 140 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu ite henzer İf yaptı· 

iına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel yazılmış ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret 
Odası vesikalarile gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 26000 lira olan Kayseri·Sıvas hat· 
tı üzerinde km. 581 de yapılacak demir kiiprD 2·6·938 
perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1950 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa miiteab
hitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımclır. 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa vezne· 
lerinde satılmaktadır. 

Vize Belediyesinden: 

Vize kasabasının imar planına esas teşkil edecek olan 
halihazır haritalarının yapılması işi 10.4.938 tarihinden 
başlıyarak 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

İhalesi 25.4.938 pazartesi günü saat 16 da Vize Bele· 
diye Encümeninde yapılacak~ır. 

İş Nafıa Vekileti Yapı İşleri Umum Müdilrlüğli tara· 
fından tanzim edilen talimatname, şartname ve formüllere 
tevfikan yaphrılacakhr. 

67 hektar meskun kısmın hektarı 18 ve 135 hektar 
gayrimeskun kısmın hektarı 1 O lira hesabile muhammen 
bedeli 2556 liradır. 

Bu iş hakkında Belediyeden fazla malumat alınabile
leceii ilia olunur. 

Diyarbakır Nafıa Mütlürlilğlntlen: 
Talibi çıkmıyan Diyarbakır Lisesi paviyonunua 36,375 

lira 4 kuruşluk esas keşfinden 32,209 liralık iaıaatı bir 
ay ~üddetle pazarlıia konmuştur. 

Bu ite ait evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi bayın· 

dırlık ve yapı işleri genel ve fenni f&rtnamesi. Bu evrak 
Nafıa Daireainda görülebilir ve istenilebilir. 

Bu işin ihalesi 9 mayıs 938 pa21arteai günü saat 11 e 
kadar pazarhkla Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Eksiltmeye ıirebilmek için 2.t 15 liralık muYakkat te· 
minat, cari senet, Ticaret odası vesikası, Nafıa Vekale
tinden alınmıt 1 O,OQO liralıktan yukarı ehliyet veıikasi. 

Talihlerin 9 mayıs 938 pazartesi ıünü aaat 11 e ka· 
dar müracaatları ilin olunur. 

P.T.T. Müdürlüğünden: 
l\.1erkeı postahanesinin posta salonu badana ettirilmesi 

açık eksiltmeye konnulmuştur. 
Keşif bedeli 614 lira 24 kuruş muvakkat teminat 46 li· 

radır. 

Şartnamesi müdürlük kaleminde görülebilir, 
tksiltme 21.4.938 perşembe günü saat 15 te müdürlük 

binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Talihlerin o 
eün mezkiir komisyona müracaatları ildn olunur. 



Sayfa 2 

Zonguldal< Nafıa Müdürlüğünden: 

Zonguldak vilayeti içinde merkez kazasında yapılacak 
15381 lira t t kuruş keşif bedelli Jandarma birlik binası 
inşaatı işinin tO bin liralık birinci kısım inşaatı işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 13 Mayıs 938 euma günü saat onbeşte nafıal 

müdürlüğü odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 

Zonguldak nafıa müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat 750 liradır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi iazetenin 3645 
sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan nafıa ve
kaletinden (Zonguldak nafıa müdürlüğünden) alınmış yapı 
işi müteahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından a
lınmıt vesika ve muvakkat teminatları iie birlikte yuka
rıdaki günde komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Emet Belediye Başkanlığından: 

3127 lira 64 kuruş bedeli keşifli yeniden inşa edile· 
eek fenni mezbaha 9.4.938 gününden itibaren 21 gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. ., 

Elde meYcut plan üzerine yapılacak bu inşaata ait hu· 
susi şartname bedels?z olarak isteklilere verilecektir. Fen 
ni şartname ve planı görmek istiyenler urayımıza müra
caat etmeleri. 

Eksiltme 30.4.938 cumartesi günü saat 16 da Emet u
ray evinde daimi encümen önünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mıkhrı 234 lira 58 kuruştur. 
İsteklilerin artırma ve eksiltme k~nununun sarahatı veç

hile bu işleri başarmış ve baş.lrabi}e\;eklerine dair sela
hiyyettar makamından tasdikli belge ve muvakkat temi
natlarile yevmi mezkiirda ihale saatinden evvel encü
mene vermiş olmaları şarttır. 

İsteklilerin yevmi meıkura kadar müracaatları ilan o· 
lunur. 

Kütahya Vilayetinden: 

Kütahya-Gediz yolunun 90X025 ve 90X l50 inci ki· 
lometreleriodeki kemer köprülerin tamiratı 29.4.938 cuma 
günü saat t 5 te ihale edilmek üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Bedeli keşfi 2832 lira 43 kuruştur. 
İstekliler şartname ve keşifname ve projelerini hergün 

Daimi Encümen kaleminde görebilecekleri gibi Vila-
yet Nafıa Müdürlüğünden isteyebilirler. 

İsteklilerin ehliyet vesikalarını ihale gününden bir haf
ta evvel Nafıa Müdürlüğüne göstererek tasdik ettirmesi 
mecburidir. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte yüzde 7,5 teminatı 
muvakkatlarile birlikte Vilayet makamında toplanacak 
Daimi Encfimene müracaatları. 

Kars Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrük binasının kapılariyle mildüriyet odasının tavan 
ve divarının bermucibı keşif yağlı boya ile boyanması pa· 
zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin keşfi görmek ve 
peylerini sürmek üzere ihale günü olan 26 nisan tarihine 
müsadif salı günü saat onda gümrük dairesine müracaat
ları ilan olunur. 

Zonguldak Valiliğinden: 

Zonguldak vila.yt1tİ içinde a~ağıda i imlım ve keşif hedel
lerile muvakkat teminat miktarları yazılı. 

Yolunun ismi Keşif bl. 
Bartın-Safranbolu 68130 24 
Zonguldak-Devrek 25367 68 
Ereğli-Devrelt 32269 60 
Beycuma·Çaycuma 53826 80 
Safranbolu·Araç 25014 89 

Eksiltmeye Muvakkat 
ko. kısım T. teminat 

41130 24 3084 77 1 Tesviye şose 
15357 68 1152 57 esaslı tamirat 
l 9'l69 60 1445 22 1 
31326 80 2349 51 1 Yeni şoıe in· 
15014 89 1126 12 1 şaatı, 11nai 

12211 t 21 imalat. 
Y ukarıdn şo~e e~ash tamiri ile yeni ~ ose inşaatı işlerinin 

cem'an 122ll 1 lira 21 kuru~luk kısımları in~aatı işleri ka
palı zarf u ulu ile eksiltmeye konulmu~tur. Ek iltme ·i 16.5. 
938 pazarte i giirıü ~ant 15 de Zonguldak vilayeti daimi en
cümeninde yapılacaktır. Ek iltıne şartnamesi ve huna müte· 
f Prri diğer evrak Zonguldak Nafıa müdfirlüğünde gi)riilelıilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Çanakkale Ortaokul Direktörlüğünden: 

Ortaokul pansyon binasında mevcut küçük iki odanın arala
rındaki duvar yıkılarak bir oda haline ve bahçe içenindeki ça· 
maşırhane tadıl ve hademe odaaı ilan edilecektir. Bedeli keşif
leri 641 lira 84 kuru,tur. 26.4.938 pazartesi günü pazarlıkla ihale 
edilecektir. talip olanları• ayni gün aaat 16 da ortaokula gelme· 
leri ilin olunur. 

Konya Kültür Direktörlüğünden : 

Seyditehri ilçesi merkezinde yaptırılacak ilk okulun bir kısım 
7258 lira 30 kuruşluk ketif betlelli inşaatın ahşap ifleri 2.5.938 
pazartesi günü aaat 15 te açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme Vilayet · aimi Encümeni odasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu 544 liradır. 
Şartname ve ke,ifname herrftn Kültür Direktörlütünde gö· 

rülür. 
Taliltlerin bu itte ehli oltluklarını gösteren belreleri olacaktır. 

• * ıı: Seyclişehri ilçe merkezinde yaptırılacak ilk ekulun bir kı· 
11m 9530 lira 67 kuruşluk keşif bedelli in,aatan kirgir ve beton· 
arme i'leri açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2.5 9l8 pazartesi gilnü saat 15 te Vilayet Daimi in· 
cümeni oduında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat bedeli keşfin yG:ıde yetlibuçutu 715 liradır. 
Şartname ve ke,ifname hergün Kültür Direktörlüj'ünde gi· 

rülür. 
Talihlerin bu İfte ehli olduklarını gösteren belgelerle Encü

men• bat vuracaklardır. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümenden: 

Osmancık·Günıfişhacıköyü arasındaki Karaçayır köprüsünün 
açık eksiltme müddeli 30.3.938 tarihinden itibaren ur.abldıgı hal
de alıcı çıkmamıı >ldutundan 9.1.938 tarihinden başlamak üzere 
bir ay zarfında pazarlıkla muamelesi temamlanacağımian alıcı 
olanların bu müddet içinde Encümen kalemine müracaatları ilin 
olunur. 

ı ~ektrik, Havagazı, Kaloriie,r Tesisat ~ Malzem. 

Devlet Deıniryolları Umumi İdaresinden: 

Muhammen bedeli 4906 lira olan Ankara gar yanındaki 
gazino bahçesile meydanın elektrikle tenvirine aicl t(:si;;;atın 

yaılpması 3.5.38 salı günü sant 15 tc ikinci i!?letnıe lıinası 
içindeki komit"yon tarafından açık eksiltme usulü ile ihale 
yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 368 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve::;aikle resmi gazetenin 
1.7.938 gün ve 3frl5 N lu sayısında ne~redilcn müteahhid-

1ik ve!>ikasile birlikte ek::.iltmc giirıü ::matine kadar komisyo· 
na miiraca:ıtları lazımdır. 

Bu iıze aid ş ırtnaınc, plan ve fenni şartnamesi 2 nci iş

letme kaleminde güsterilmektedır. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v =._ 

Karacabey Hara sıOirektörlüğünden: 

Miktarı 

208 metre 
180 ,, 
160 " 
45 ,, 

ıo " 

Cinsi Beher metrenin 
muhammen fiatı 

Yazlık elbiselik kumaş 200 kr 
Kışlık ,, " J30 ,, 
Kaput bezi 27 ,, 
Seten 50 ,, 
Kırmızı zırh 300 " 
yekun 

Tutarı 

Lira K. 
416.00 
594.00 

43.20 
22.50 
30.00 

1 I05 70 
Yukarda cins ve miktarı yazılı kumaş ve astarlık bez

ler on beş gün müddele açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 3 mayıs 938 tarihine mü~adif salı günü saat 15 te 
istanbul Veteriner Direktörlüğünde yapılacalrtır. Bunların 
topunun muhammen fiatı 1 105 lira 70 kuruş olup muvak-

lkat teminat 87 liradır. İsteklilerin 2490 numara:ı kanunun 
hukümleri dairesinde muayyen olan gün ve saatte eksilt· 
miye iştirakleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin tatil 
günlerinden başka her gün İstanbul Veteriner direktörlü· 
ğüne ve hara .. üdürlüğüne müracaatları. 

* • * Miktarı Cinsi Beher metresinin Muham. 
fiatı tutarı 

kurus L. K. 
75 metre ceketlik baki kumaş 450 337 50 
50 

" 
külotlnk fitilli ,, 1200 600 00 

50 " astarlık siyah setcn 50 25 00 
35 " kol astarlığı 50 17 50 
35 " 

kaput bezi 27 9 45 

18 Niun 19;!-.,. 

ralı kanunur. hükümleri dairesinde eksiltmeye iştirakle~ 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden '!;~. 

• 191U 
ka hergün lstanbul Baytar Direktörlüğüne ve Hara 
dürlüğüne müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Koırıutanlığı lstanhul Satınaltfl8 

Komisyonundan: 

1- Cümrük MuhafaT.a öğüdü için 1256 çift yeıne11~~~ 
12-4-9~8 deki açık eksiltrne:'.'line ititekli çıkmadığındao "' 
938 cuma günii saat 11 de yeniden eksiltme,:,İ yapılar.ıık.0r 1 

Tasınlanan tutnrı 20 ,~ lira 60 kuruş ve ilk te.nJ1
118 

151 liradır. 

Şartname ve evsaf komisyondadır. Gi>riilehilir. . bır 
İsteklilerin gün ve aatinde ilk ttıminat makbıızlarıle ıttl

likte Galata eski ithalat gümrüğü binafıuH1aki konıtisyoııa rı 

meleri. 

o: 
Milli Müdafa..ı Vekaleti Satınalma Komiıyonund• 

d( 
2000 adet mamul yatak kılıfı açık eksiltmeye ko0 "' 

tur. . r 
Tahmin edilen bedeli 4 bin lira olup ilk teminat psf 

sı 300 liradır. 
İhalesi 5 mayıı 938 perşembe günü saat 1 O dad1r3cl 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve .~ 

maddelerinde istenilen b ... lgeleriyle ihale gün ve s• 
tinde MMV satınalma komisyonunda hazır bulunmalır•·,r 

• • * 23 bin metre yazlık elbiselik kumaş kapalı ı.• 
la eksiltmeye konulmuştur. f 

Tahmin edilen bedeli 13.800 lira olup ilk teminat 
rası 1035 liradır. 

İhalesi 4 mayıs 938 çarşamba günü saat 1 t dedir· J 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 "~ 

üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle teminat ve li~ 
lif mektublarını ihale gününde en geç bir saat cvf/e 
kadar MMV satınalma komisyonuna vermeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Komisyoıuıod~ 
Orman Koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için -; 

kilo sarı aa.,ur.lu kösele kapalı zarf usulü ile ihalesi 2 m•Y11 b" 
pazartesi günü saat 15 te Ankarada Y enişehirde komutantılı 
nasındaki satmalma komisyonunda ynpılacaktır. ıl 

Muhammen bedeli 5ıt09 lira 60 kurut ve muvakkat tetıl 
405 lira 72 kuruştur. . 

Şartnameler her gün paraaız olarak kamisyonda görülebıltf·~ 
İsteklilerin f&rtnamesinde yazılı vesikalarla beraber . t•,; 

mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar kornı•F 
vermeleri ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•": 
~l 

19.~8 yılında Harp okulundan yarsubay çıkacak 0 !( 
lnr için aşağıda cinsleri ve miktarları yazılı eşyalar1~,tf 
zalarında gösterilen günlerde eksiltmeleri Ankarada 
oku~unda müteşekkıl komisyonda yapılacaktır. /. 

istekliler hergün saat 9 dan itibaren komisyooa / 
racaatla, nümunelerini görüp şartnamelerini de P' 
alabilirler. ti 

Eksiltmeye iştirak edecekler muayyen gün ve sa•, 
den asgari bir saat evvel teklif ve teminat makbuıl:ıl 
mektublarını ve vesikalarını komisyona vermiş olac' 

dır. 

Eşya 

Cinsi 
Elbise 
Kaput 
Çizme 
Manevra kemeri 
Sırma kemer kılıç 
Matra 
Battaniye 
Sandık 

Portatif karyola 

Eksiltme 
Tarihi Saati 

25.4.938 9 
25.4.938 14 
26.4.938 9 
,,,,,, ti 
,,,,,, 14 

27.4.938 9 

""" 14 
28.4.938 9 

" " " 14 

İlk 
teminatı 

Lira K. 
2757 
2757 
1103 

197 
1260 

197 
t 103 
552 
63() 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•" 

Dikimevlerindc birikmit olan 46643 kilo yünlü kırP' -~ 

Muvakkat teminat yukarıda yollar hizalarında yazılıdır. 
istekliler hu i~lc rin hepsine veya içlerinden her hangi bir 
veya bir k.ıçına talih olabihrle r. Ehiltmeye giı mek isteyen· 
lerin t:ılimalnamesine tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhitlık ehliyet vesika ı ile ticaret odaı;;ından alınmış 
vesika ve muvakkat tenıinntlarile birlikte teklif mektulılarını 
yukarıda yazılı günrfo )halı· ~nntindcn hir so.ut cvvl'linc ka
dar Vilayet daimi encümeni rcisli~ine vermr:IP.ri ilfın o_lunur. 

---
15178 kilo pamuklu kırpıntı ve 45289 kilo haki pamuklu ~; 
için kırpıntı ve imaliye ücreti verilmek auretile çam••'' 1 
battaniye, elbiaelik, kaputluk kumaş olmak ü:ıere kap•I• JI 
münakA!IRaı 3 mayıs 938 ıalı güni\ aaat 15,30 da Toph•"' 
yazım Amirliği ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. W';, 

Yekun 989 45 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı kumaş ve astarlık ~ez· 

ler t 5 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 3 mayıs 938 tarihine musadif salı günü saat 16 da 
İstanbul Baytar Direktör1üğii binasınd~ yapılacaktır. 

Bunların topunun muhammen fiatı 919 lira 45 kuruş 
olup muvakkat teminat 75 liradır. İsteklilerin 2490 numa-

j 

tahmin bedeli 22613 lira ilk teminatı 1696 liradır. Şart"' 1 
kumaı nümuneleri komisyonda rBrülebilir. Kırpıntılar 1•101

111
1 

li FabrikalRrdıtn isteklilere ayrı ayrı ihale ~dilebilir. K•11",ı 
aikalarile teklif mektublarını ihale saatinden bir uat e~" 
misyona vermeleri. 



ır 

I· 

~e, tahta ve saire 

l)··ı 
tt Denıiryolları ve Limanları işletmeai Umum İdare1inden: 

llıe~uharnrnen bedeli 128.552.23 lira ola o takriben 2912, l ,\9 

ıs.~ mikabı muhtelif çam kereste 3.5.938 sah günü saat 
'-t da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

lll 1 
8 a ınacaktır. 

teııı~ İşe girmek istiyenlerin 7.677.76 liralık muvakkat 
te•hb·"t. ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
kad •tlık vesikuı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
Ş ar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

lıit lttn.arneler 643 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişe· 
~, lzın ir •eznelerinde satılmaktadır. 

• * • v, 
lıt, 8ron Ye in,aat taht .. ı, çam kalas ye çam dilme ahnacak

•lc: DDY illnlarına. 

'-..... 
~oşaltma -Yükletme ve s. -~ 

Kocaeli f nhiHrlar BatmftdGrlütfinden 
~d. '-t1 _P•ııarın.&an Hendek, Dilzce, Bolu ve mülhakatile Adapa-

t fttitt~lllhakatına aevkedilerek ve bu mahallerden Adapazarına 
,i, 1 tcek mamül tütün içki iapirte bot zuruf ve lnazımı aai
'İıı~ "-•yıu939 gayesine kadar bir sene müddetle nakli keyfiye· 

ı4 't 1"-uYaldıat ihalesi 20.4.938 tarihine mü1adif çarfamba güaü 
,~ '-h ~S te Adapa:ı:an Müdürlüiünde icra kılınmak üzere milnaka· 

ş 0 nulmuttur. 
.ı. ~ l\ttnanıesini ırörmek ve fazla malümat almak iatayenlerin 
rı •~ 'tli B -d- ı -t- ·ı k d d . d l "lltl . •tmu ur u u ı e yu ar a a ı geçen ı are ere müracaat 

trı ilin olunur ,.., . 

ı ~. b ve Bliro eşyası, Mu:ba, Halı v.s. 

• 
~ &· • • 

~ •rı elJi adet portatif karyola alınacaktır. Bak: Men· 
lt sütununda Harb Lvz. satınalma Kom ilanına. 

~~~-~~~~~~~~~~--~~ 
~ 
~Kırtasiye, Yaz..!1.ıane Malzemesi 

P. T. T. Levazım Müdiirl iiğ iiııden: 

ldar · ı · · · 500 b" '- l k 1 e ı ıtıyac ı ıçın ın tane ıo.ağ ı< masurn açı - ek-
~t ile satın alımu ·aktır. 

r, 1 1uhammeıı hetlel l500 lira. Muvakkat teminat 112,5 
r ır. 

\:ıtk ihrne 3.6.938 tarihine mü~adif cuma günü nal 15 te 
~tıl)ı~rada P. T. T. umumi ıniidiirlüğü binasındaki !:>atınalma 

1• Yonunda yapılacaktır. 
~~/1ekliler i n muvakkat teminat makhuzi le kanuni vesaiki 
tiı 11

en ınezkıir gün ve saatte satmalına komisyonuna mü
Caaue . 
ş l ı. 

~~I artna ıne le r, Ankarada P.T.T. Levazım ve İstanbul, He
ttıı1~11 P.T.T. Levazım Ayııiyat Şube.,i .\1üdiirlüklerinden pa-

"er i lir 
~ -

1 ~ ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~ 

~ ti 
l.1illi Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

A. 
't-ı Çı~ eksiltme ile 100 takım muhabere filimuı aabn alına-
"-t ~· ilk teminah 112,5 liradır. Eksiltmesi: 3.5.938 aalı ıünü 
'--d 1 dedir. Şartname ve nümune MMV Satınalma Komiıyo

•lı~ :'tıı,' ._2
8
Örülür. 2Ek3ıiltmeye rireceklerin

1 
kban1un·1ı 1

tembinat ve 2490 
.. ır tııı Ilı; nunen ' maddelerinde yazı 1 e re er e irlikte MMV 

•lına komiıyonunda bulunmaları. 

Kırklareli Tümea Satınalma Komi11enundan: 
ı.. l" 
~. ~1'1tn . ihtiyacı için 1000 kazma Hpı, 500 kürek Hpı, 50 küa-
~ '-ta Çelık kama, 10 metin tel eldiveni, 10 tel makaıı pazarhk
~--i " alınacaktır. Muhammen tutarı 320 lira 50 kuruttur. hk 
~-u'•tı 2t lira 5 kuruılur. l.teklilerin 28 Ni1an 938 Per,eınbe 

~ •aat 16 dadır. 2490 Hyıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde
~-~,~llik ve teminat m a kbu:rlarile belli ıln ve Hatte Kırklare

l'iinıen Satınalma koıaisyonuna müracaatları. 

* * • 
s 

t'~t ,:"dık, 111atra, manevra kemeri ile sırma kemer kılıç alına-
~ B•k: mensucat sütununda Ank. Lev:ı. SAK ilbına . 

--ZS:: s ez=== ı 

tr~ 
~ahi:-e, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tümen Satınalma Ko111iıyonundan 
1\ ~, ıtı'~ltlarelı Tümen h81taneai için 30 bin kilo aüt açık ekıiltme 

11111•kaaaya konmuştur. Beher kiloıunun muhammen fiatı IO , 

MÜNAKASA GAZETESi 

kurut olup tutarı 3 bin lira ilk teminatı 225 liradır . ihaleai 29 
nisan 938 cuma günü saat 15 dedir İstekliler tartnameaini herırGn 
Tümen aatınalma komiıyonuoda g6rebilirler. Taliplerin kanunun 
2, 3 üncü madd~lerindeki vesaik ile teminat mektublarını Kırk
larelinde tiimen aahnalma komiıyonuna vermeleri. Kırklareli tü
men hutaneai için 25090 kilo yoturt açık ekıiltme ile münaka
saya konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 12 kurut 
olup tutarı 3000 lira ilk h•minatı 225 liradır. İhalesi 29 nisan 9.18 
cuma günü saat 16 dadır. İıtekliler şartna meaini hergcln tümen 
aatınalm::ı. komiıyonunda görebilirler. Tahplerin kanunun 2, 3 
maddelerindeki veaaik ile teminat mektublarını Kırklarelinde aa· 
tınalma komisyonun11 vermeleri. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

Harb Akademisi Satınalma Komisyonundan: 

Harb Akademisinde bulunan mefruşat ve demirbaş eş . 
yad n bir kısmı ile erat ve hayvana tın eksiltmiş eşyaları 
pazarlıkla satılacaktır. Muhammen bedeli 681 liradır. İs · 
tekliler bu eşyaları hergün öğleden evvel saat 10 ile l 1 
bir arasında Akademi Debboy Subaylığına müra<.:aatla 
görebilirler. Beşiktaş kazası Malmüdürlüğüoe yatırılmış 51 
liralık teminat akçesi makbuzile birlikte 25 niıan 938 
pazartesi günü sa.1t 11 de Akademi satınalma komisyo
nuna müracaatleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Opel markalı bir atl•t eski kamyoa açık arttırma ile Htıla· 
caktır. 

ihale ~-5-938 sah rünfl aaat IO 112 de eneümende yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 150 muvakkat teminatı 11.25 liradır . 
lsteldi olanlardan ,artnameıini ve kamyonu rörmek için her 

gün levazım müdürlütilne müracaat etmelidirler. 

. ,, ,, .., .. ,, 
0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedellerile muvakkat teminat, cinı, miktar ve 
eb'adı ••atıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3.5.938 Sa
h günl saat 15.45 ilen itibarea liıte ııruile ve ayrı ayrı ihale 
edilmek th:ere kapalı urf uıulQ ile Ankarada idare binaaıada 
ntın alınacaktır. 

Bu İfe fİrmek ilteyenlerin her listeye ait •ankkat teminat 
ile kaaunun tayin ettiti vesikaları Ye Nafıa •Üteabh itlik veıika· 
aı ve tekliflerini aynı fÜn aut 14.45 e kadar Komiıyon Reialiti· 
ne vermelerı lizımdır. 

Şartnameler parasn. olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğ i nden, Eskişehir ve İzmir· 
de idare mata.ıalarından datıtılmaktadır. (2103) l - 4 

Liste 
No. 

1 

2 
3 

Cinai 

İşlenmemit vaıon tah-
t81ı ve inşaat tahtası 

(çarn) 
Çam kalas 
Çam dilme 

Takribi M3 

142.i, 107 
926,392 
560,640 

• • • 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

64185.17 4459.26 
41687.64 3126.57 
24107.52 1808.06 

Muhammen bedeli 4200 lira olan komisyondaki numuneai 
veçhile 150 adet L. Nagant marka (nya bu ayarda olan) tabanca 
ilk ve 2 inci ekailtmelerde ihalesi kabil olmadığan:lan 21.4.38 per
şembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarı:.atada gar binaaı da
hilindeki koınisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 630 liralık kat'i teminat ve kanu
inun tayin ettiti vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar ko

misyona müracaatları lazımdır. 
Bu ite ait tartnamder komisyondan parasız olarak datıtıl-

maktadır. (1867) 4 - 4 
• • • 

Muhammen bedeli 87500 lira olan 5000 ton s11n'ı portlant çi -
mentosu 29.4.1938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 5625 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikc1sı 
ve tekliflerini aym gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 430 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 

satılmaktadır. (2020) 3 4 

~A~ •• ~.~~h~.~bbhh4~b~~AAA+~~~& 
•••• ? • .;' .............. w •• ~ ... ~ ~ .... .... 
(• • •!• 

:f: '' D E V R 1 M '' :f: v y 

:t Tercüme Bürosu :~: ~ ~ 

~ ~ 
•:• Her liı1andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- (• 
•:+ hassa münakasa ve müzayedelere müteallik tartna· •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
~ . 

Azami ihtimam ve sürat + •1• 
+ Fiyatlar gayet: müt:ediidir •> 
~ . 
•:• "MÜNAKASA ÇAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•:• Hususi tenzilat yapılır •:• 
y + 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. J.4 •!• 

5ayfa l 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l- Şarto.ıme ve nüm un esi mucibince l 15.000 adet be· 

yaz çul "Başı bağlı,. pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 25.IV.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım. Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü reçen 
Şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden ahnabfür. 

iV-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta kain 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. ( 1952) 3 - 4 

. 
• • 

1- İdaremiziıı İzmir Şarap imalathanesi için şartna
mesi mucibince !000 kilo tartma kabiliyetinde bir adet 
demiryol baskülü pazarlıkla satın alınacaktır. 

il ·- Muhammen bedeli ~500 lira ve muvakkat teminatı 
187,50 liradır. 

IH- Eksiltme 2.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

lV -Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 
teklif mektublarım münakasa gününden 3 gün evveline 
kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazaınmın vesika almaları la
zımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte iV üncü maddede yazıla eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (2025) 2 - 4 

- Z±!E!--
_,,_ .. , 

PiYASA HABERLERİ 

Nafıa Vekaletinin millyoaluk projel eri. 

Nafıa Vekaletinin 93g yılı bütçeıinin 7 milyon 767,000 küsur 
lira olarak teklif elunduğu malümdır. Halbuki vekaletin 938 yılı 

ihtiyaçlari 42 milyon küsur bin lira sarfını icap ettirmektedir. 
Öğrendiğimize göre ihtiyacın geri kalan 34 milyon küsur bin li
rasının 938 yılı fevkalade varidat ile karşılanması tekarrür etmiş 
bulunmaktadır. 

( 

Normal bütçede memurlar maaşı geçen seneden 153,911 lira 
farklı olarak 1.900.000 küsur lirayı bulunmaktadır. Yollar ve bü· 
yük köprüler inta ve acele tamir murAfları geçen sene bütçe· 
ıindcn 176 bin küsur lira fazla1ile 705, 155 liradır. 

Trabzon ve İran transit yolu inşaatı Karaköae ile Şeyhhop 
arasındaki 80 kilometrelik inşa halindeki kısmın 938 ıeneıi için
de ödenmesi icap eden bedoli karşılıjtı 410,000 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Yapılmuı lazım gelen inşaata gelince Şeyhhop köyün.:len lran 
hududuna kadar 55 kilometrelik kısmın inşası için 600 bin lira 
ve Trabzon vilayeti içindeki 20 kilometrelik kıamı ile Kup-Er· 
zurum araaındaki fOS~nin eaash tamirleri için 675,000 lira maara
fa ihtiyac vardır. 

Tranaii yolu inşaatına 938 de 730 bin lira tahıiai icı1p etmek
te olup bu maaıafın 388,000 lirası umumi müvazene bütçeıine 

konmuştur. Geri kalan 31 ,000 küsur lirası şose ve köprülere yar
dım tahaintından temin edilecektir. 

Posta nakliyah 

Nafıa Vekileti posta aervialeri"1!n daha çabuk yapılmasını te· 
min için bütün Türkiye dahilindeki nakliyatı motörleştirmete 
karar vermiştir. 

Anadolunun bir çok bilh:ıasa Şark min• akalarında araba ve 
ve atlarla yaöılmakta olan nakliyat bundan ıonra motörü Yaai
talarla yapılacaktır. Vekalet bunun için y.en? otomobil, motoaik 
let ve bisiklet sipariş etmiştir. Bu vesait geldikten ; sonra posta 
müfrezeleri teşkil edilecek ve b unlar ınemle"etin muhtelif yer· 
!erinde yol ve arazi vaziyetl erine göre çahşacaklardır. 

(Suite de la 4eme pare) 

Travaux de canaliution a la place Montreux (Mun. lznıir) N. 661 
• Zinc (Dir. Valı::oufs lzmir) N. 665 
Rep. aux depôts de tab.:ıcs (Dir. Monop. Tekirdagh) N. 667 
,, moteur lııt . (Dir. Sanitaire Port lst.) N. 669 

Chaux vive, pierres et sable (Vil. Kirklareli) N. 671 
Conatr. place hippique (lnt. Tophane) N. 671 
Bois (lntend . Tophane) 
• Peaux (Ligue Aviation Turque Suc. Arpalıbay) N. 672 

• Les aateriaques indiquent une venle par voı• de surenehere. 

N. 8.- Lu Noı ındiqueı ea re~ard deıı articles ıont ceux du 
jouroal dana lequel l'aviı a paru . 

•!• Telefon : 49442 .-:• -
~ + 
AAA ~ .~~~A~AA~AA~Ah~~AAAAAbA · ~ • • ~ ... T~ ~ •••• • • •• ~ ~ •• ~ ••••• 

imtiyaz ..ıülti ve yuı itleri 
Direktörü: lımaiJ Girit 

Baıddığı 7er: ARTUN Buune.,i 
Gıslııt~ Bilhi r ıokak N:ı. 10 
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ABONNEMENTS: 
Vılle et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 .. .. 850 

12 • .. 1500 

Etrımger : 12 aoi• Ptr•. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Pabllcit6 a'adreHer 

Qıotidien ıı des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 
-----···--

ADMINISTRAl'ıor. 

Y owhourtehou Han 
ler Etawe, N. 3-4 

;Galata, Percbembe Baıar 

T~l6phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

a l' Adminiıtration . 'Jeurnal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adreıee T616papbique: 

latanbul - M0NAKASA 

T 1 au Synoptique 
Ohjet de l'adjudicatioo 

A) A juticatilıs aa Rus 

des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prix 

eati•atif 
Caatioa. 

Provi9eire 
Ueu d'adjudication et d~ 

Cabier dH Ciaarreı 
Joura 

Constr1Jction-Reparation- Tra v Publics ~atfl.riel de Construction-Cartoğl'aphie 

Rep hanrarsau 'blt aentdirection des voiea aeriea· Publique 18U 49 140 - Dir. Trav. Pub. lat. 19-4-38 

nes a Yedıilkeuy. 
Constr pavillon au lyce• f))iareakir (1 partie) (aj.) 
Baeıgeonnare au salcm ıie la pHte 
Pr sentatıon carte aataelle bourg Vize 
Conıtructien abattoir. 

,, bat. pour f niarmerie a Zenroul ak 
(1 partie). 

Rep. du ponts s route Kutahia-Gd4ii&. 
Rep , censtTuction de chaussee et travaux d'arts 

ı/route l a tan -Safranboleu - Zonrouldak-Devrek.
Ereghli·Devrek-Se ycljug1a • Tchaytijuma - Safranbe· 
lou-Aratch. 

Rep. pont "Karatchayır,, s reute Osmandjık-Gumu• 
hadjikeuy (ai ). 

Pavarc s route Tchoroum-Merzifon (aj.). 
Coastr. des parties en rıraçonnerie et beton arme au 

bit ecole Primaire a Seydıchehir 
Travaux de enuiscrie au bit. ecole f'rimaire a 

Saydrchchir. 
Peinturc iı. l'huile des murs, porteı et plafond du 

bit. de la douane. 
Rep. au bit. Penııionnat ecole Sccondaire. 
Censt. mur du jardin d"' l'ecole Secondaire a Konia 

Gre a gre 
Publique 

,, 
,, 
,, 

" lı cach 

Gre a gre 

Publique 

" 
,, 

GrP- a rre 

32200 -
614 24 

2S56 -
3127 6~ 

10000 

2832 43 
122111 21 

9530 -

7258 30 

641 84 
988 7S 

Eledricite-Gaz-Chauffage Central (ln ::.:t::.a;.:.;.ll~i.c .. n_e_t_M_a_t_e_ri_el) 

Fabrication d'etcffe pour capetes, couvertures de 
laine et toile pour linge les chiffons de coton 
et ı~ e seront donnes par la maison de coutute 

Chau11urcs : 1256 paire• (aj.). 
Et ffe pour iaquettc: 75 m - ld. pour culotte : 50 

m.· Satin pour dou lure : 50 m - ld pour man
che: 35 m.- Toile pour capotes: 3S m. 

Eteffe pour unifermes d'ete : 208 m.- ld pour 
uniformes d'hiver: 180 m.- Toile pour capote 
160 m.- Satın : 4S m.- Etoffe roure : 10 m. 

Housse pour matelaa: 2000 p. 
Etoffe pour uniformes d'ete 23000 m. 
Cuir jaune ıavonneux: 2208 k. 

Coıtumeı: lOSO p. 
Capotes: 1050 p. 
Bottinea : 1050 p. 
Couvertures de laine : 1050 p. 

Publique 

Pli cach 

Publiquc 

" 

.. 

.. 
Pli cach 

" 

4906 -

22613 -

2009 -
989 4S 

1105 70 

4000 -
13800 -

5409 60 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T BJ>İSMrİe ete. 

Lits portatif : 1050 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Mesureı (masura) de papier : 500000 p. Publique ısoo -
Transpprt- Char«ement- Dechargement 

Transport d'articlcs monopolisea. 

Combustıble - Car urant-Huiles 

Heuille : 200 t. 

Divers 

Manche de piocbes : 1000 p.- ld. pour pellis: 500 
p.- Ciıeaux pour fil metalliques: 10 p.- Gant en 
peaux : 10 p. 

Caisıee: 1050 p. 
Gourdes: 1850 ,, 
Epee et ceinture doree: 1050 p. 
Ceinture pr. manoeuvre: 1050 ,, 
Flammes pour correspondance: 100 p. 

Provisiens 

Lait: 30 t. 
Yosrhourt: 25 t. 
Beurre: 50 t . (eah. cb. L. 3) 

B) A@ıditations a la surendlere 
Dinamo de fer et pampe tuyaux de ploıae ete. 

Camion: 1 P· 
Articles d'ameublement et divera article• ca111elo

te se treuvant a l' Academie tie Guerre 

Publique 

Publique la t. 13 -

Gre a gre 320 59 

PubH'fue 

Pu1a1ique 300e-
.. 3119 -

P1i cacb 

Publique 

" 150 -
Gre a rre 681 -

2415 -
46 -

234 58 
750 

715 -

544 -

74 16 

1'~6 -

ısı -
75 -

87 -

300 -
1035 -

405 72 

2757 -
271t7 -
1103 -
1103 -

162 56 

24 ıs 

552 -
1•1 -

1260 -
1103 -

112 50 

2'.t5 -
225 -

4125 -

11 2S 
51 -

• Diarbakir 
E>ir. P.T.T. Ankara 

unicipalite Vize 
M•nicipalite Emet 
Oir. Trav. Pub. Zonreuldak 

Vilayet Kutahia 
Vilar•• Zoareuldak 

Vil. Tchereum 

• 
Dir. l11ıtruetion Pultlique Koaia 

• 

Dir. ~ouaaes ~ars 

Dir. Ecole Seco•tiaire Tolııawakkale 
Dir. Trav. Pub. Keaia 

2 &tpl. Ca. tie Fer Etat Aakara 

Com. Acb. lntHd. lst. Tophane 

9·S-38 
21-4-38 
2S-4-38 
30-4-38 
13-5-38 

2'·4-18 
16·S-38 

" 2-5-38 

2-5-38 

26-4-38 

26·'4.a8 
2-5-38 

3-S 38 

3-5-38 

Com. Ach. Co•m. G. Sun. 0ouan. lst. 2'2-4-38 
Dır . Veterinair• lıtultul 3-5-38 

" 
3-5-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. A1tk. 5-5·38 

" 
4-5-38 

Coa. Acb. Com•anci. Gen. Protec. 2-5 38 
Gardes F or~ts Aalcara 

Cem. Ach. lnt. Aakara 25-4-38 

" 
2S-4-38 

,, 26-4-38 

" 
27-4-38 

Coa. Ach. Intentiance A•k. 28-4-38 

Bir. Ecoae••t PTT. Ank. et lıt. 

gir. Mo.opeles Ko4ijaeli 20-4-38 

Vil. T cbereum 21-4-31 

Co•. Ach . Diviıien Kirklareli 28-4-38 

• " 
lnt . Ankara 21·4-38 

" 
27-4-.38 

" 
26-4-38 

" 
2'-4-38 

Co•. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 3-S·38 

Co•· Ach. Div. IC.irldareli 29-4-38 
,, 29-4-38 

• '·5-38 

Dir. Ven~• Deuaneı Zonrouldalc 
Muniei,. Ankarll 3-5-31 
Coın. Aelıı . Aeatirmie tie Guerre 25-4-38 

Heure 

ıs -

11 -
15 -
16 -
16 -
15 -

15 
ıs 

" 15 

ıs 

10 -

16 -
5S -

15 -

ıs 30 

11 -
15 -

15 -

10 -
11 -
15 -

9-
14 -
9 -

14 -

14 -

ıs -

ıs -

15 -

1, -

9-
9 -

14 
11 
11 

15 -
16 -
16 -

10 -
11 -

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
EnYiroa 2912, 139 M3 de boie de pin d'H)tteea '~ 

d'uae Yalear eeti•ative de 128.555,~ Ltqı. ıeroat • 
mutii 3 mai 1938 a 15,38 b. au leeal de l' Admialıtratto' 
rale a Ankara. il 

Ceux qua desirent y prendre part doinnt remettr• ; 'i '.,J 
eidence de la CommiHion le joar de l'adjudicatioa juı4•.., ~ 
b. leura offree, u•e ıarantie provieoire tle 7frl7,76 LtCI'- , 
tifieah exiıeı par la loi et un eertifieat de comp,teo~ 
par le Miniıtere deı TraYaux Publicı. td/ 

Lea cablere dee ebarl'H ıoat en vente au prht el• 
aux CaiHea d' Aakara, de Haytlarpafa, cl'Eekite .. ir •!.,.) V 

(211r 

* • * 
Ua pont metalliqu• qui aera liYre peur la liıne "8 

YH au Km. 581 d'une valeur eıtimati•e de Ltqı. 28-9ı11i 
acbet6 par d'acljudication ıous pli eacbete le jeutli 2.6-
h. au local tle l 'Adminietration Generale a Ank~·~ 
quİ cleeirent y prendre part cloiYeDt remettre a la Prjfl~ 
la Com•iaaion le jour ele l'atljudication juıqu'a 14 b. l~ 
une warantie proviıoire de Ltqı. 1950 lH eertifieab ~ 
la loi et ua eertifieat de cempeteaee deli.re par le ili 
Travaux Publie1. . , 

Lea eabien du daarıH ıo•t en en veate aux ~ 
ptra. aux CaiHea d' Ankara et de Haitlarpacba. (21 

Sah J9.4.938 

• Köhne fotin (Kırklareli T~m.) ,.',! 658 
Rontken filmi (ilt. Beled.) _,; 658 
İatinat davan İnf. (let. Beled.) .,; 658 
Haıta ta,ıma otomobili (İet. B~led.) ~! 658 
Belleme ve yem torb:ıeı (MMV) ~'! 660 
Yulaf (MMV) • ~ 660 
Kaputluk kam•t (Deniz Lvz.) .,! 660 
Elbiselik kuma' Denia Ln.) .'\'! 660 
Mendil (MMV) .\~ 660 
Patiıka (Tophane Lvı.) ~\! 660 
Sicim (İıt. PTT Müd.) .\! 660 
Çubuk kur,un (iet. PTT Müd.) .\' 660 
Pirinç (Ank. Lvıı:.) .\! 660 
Kırkım makineai (Karacabey Merinos Fbr. Müd.) .ı'\! 6'J 
Gri renkte kumat (Emniyet U. l'\ üd.) .;\! 661 
Sanatlar okulu demirhane yapııı ikmali int. (izmlr Nafi• JI 

.ı~ 661 ~, 
Mo•trÖ meydanında yap. kaaalizHyon iti (lı:mir BeJed.) ' 
• Hurda çinko (fzmir Vakıf. Dir.) .;\! 665 
Tütün anbarı tamiri (Tekirdat lnhie. MGd.) .\! 667 
• Beywir (MMV) .,; 668 
lat. motlrü tamiri (lıt. Sah. Sıb. Mrk.) ~'! 669 
• At (MMV) .\! 671 
S~nmemit kireç, tat ve kum (Kırklareli Vil.) .\~ 811 
Atlama aahHı int· (Tophane LY1.) ,,; 671 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir• 

Hami' : .,No." iıareti ilinı havi waaetemizin aayı11111 

Q::::;=E U e Dfl'Ol::::9:::Sl-.L! ----

Mardi 19-4-138 

• t:hauıHrH (IJiviıion Kirldareli) N. 651 
Film ree•tr•• (MHicip. lıt.) N. 658 
CoHtr. aur d'appui (Mun. lst.) N. 651 
Auto pour traasport de aaladH (Munici, . lıt., N. 658 
Saoı i fourrare et ceiat•re (Min. Def. Nat.) N. '60 
Bricleı (Min. Def. Nat.) N. 660 
Etoffe peur capoteı (lat•ad. Maritiae) N. '60 

,, ,, uniforaeı ( ,, ) N. 660 
Mouc~oir• (Mi•. 9ef. Nat.) N. 660 
Batiete (lntend. TophHe) N. 6'0 
Fieelle (Dir. P. T. T. lat.) N. 660 
laı11ettu de plemb (Dir. P.T.T. Iıt . ) N. '60 
llti• (latead. A•k.) N. 660 
Maehiae peur tondare (Oir. Fahrique Merinos İl 
Etolfe rrise (Di•. Gen. de Sürete) N. 661 
Coaıtr. forge a l'ccole des artı (Dir. Trav. Pub. 

(Lire la •ite ea 3me pare) 


