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No. 682 27 Nisan 1938 

r- ABONE ŞARTLARI:......, 
, Türkiye icin Kuru~ 1 

~~ A YLIGI .t50 1 
6 ~ 8~1 

12 .. 1500 1 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı S ku"uş l Reamimakbuz mukabili olm~· j Len tediyat makbul değildi~ 

.-- mu-ve 

Hergfin cıkar iktisadi, mali ve ticari 
I IDAREHAN 

Yoli'urtcu han, 1 ci k :-ı t 
No 3 ve 4 

Galata, Perşem >e pazarı 

il.AN ŞARTLAR! 
1 larchancmizde "!Örü Ü ür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T elefoo : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum n~ üteahhit ve Tüccarların Mesleki rga · d r 
fi -· 

....__ __ _ Bugün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

..____ Cinı_i ---------____ Ş_ekli __ M~hm. bed. Temin""a:t 

i:l) Münakasaıar 

~t, Tanürat, Nafia işleri, Malzeme, Harıta 
~lnisa ille okul binasına ya; muhtelif tamirat 
Aubut kona~ı tamiri 
fyon·Gazlıgöl yolunun araaında yap. parke döşe

li lııe işi {teaıd) 
t.'l~e yap. pa:ıar yeri inş. (temd) 

kışebir·Şehitgazi yolunun aruır:da yap. dıvar ta-
S· 1-iri ile menfez inş. 

'"rihir-Hamidiye yolunun 
S bir menfez inş. (temd) 

,. " 4 büz ve 

11~~rlu, Osmancık, Mecidö.ı.ü ve Alaca kazaların 
ı\ alıhuır haritaları tanzimi 
N lltalya-Burdur yolunda "Kırkgöz,, köprüsü inş. 
l~~!•han kauba içeriıinde yııp. mezbaha inş. 

•rda yap. röçrnen evleri inş . : 152 nd. 

aç. eks. 
,, 

poz. 

,, 
aç. eki. 

,, 

,, 

3634 86 
944 62 

4981 50 

4829 -
75J 78 

1080 12 

8775 -

kapalı z. 15047 64 
2753 36 

aç. eks. 89072 -

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 

~tlcfon :nakinesi: 1 ad. (Bak: mütef. sütun,) aç. eks 
~ llıpu( Osram veya Tı ngsram: 107( O 11d. 

iltaş şehrinin idro elektrik santralı ışi (temd) pa;.. 

35 -
4l8'~ 53 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V·S 

~•ırınşırlık bez: 185-240000 m. (şart. 294 kr)-
-ttal nıarka ııargılalc bez: 900 m. - patiska: 72 m. 
•llleliyat gömle~i: 12 ad. 

~-tbaA i~l,.ri·K•rtasiye-Yazıbane Levazımı 
~~~ - -

t"cl tabettirilaesi 

~Yat-Boşaltma-Yükletme 
'to 
Ş11~Gıı, ispirto, tuz, müıkirat v s nakliyatı 

Ud inbisar idareıile Afyon şimendıfer istasyonu 
A.r•r•sıada nakledilecek inhisar maddeleri 

'i
1
on ıehri dahilindeki lnhiıarlar idaresi ambarla· 

tı c . 
· b l•mendıfer istuyonu arasında naklolunacak 
•rı • 

Sı 18•r maddeleri 
\oaa deposuna gelecek kömürlerin tahınil ve tahliye. 

~ 
~t, B~nzin, Makine yaglara v, s. 
~Otı ~ 
~ Ya~ı: ıo t. 
·~Ot• 3 · 5 t . - makine yag-ı: 1 t. 

~1 ti 
~ ()~tb 
~tr, Gn: 11 ad. - telefon makineıi: 1 ad. 
~ö.,. Y•nı mütenavip motörü: 3 ad . 
r ... ..,crı: 150 k .• tutkal: 2 t. - baloıumu: 500 le. 
~il •t~oık ve lamu demiri: 6 kal. 

~-ı~"•~e: 50000 m. 
()i~,1 rıı2e saç ve çelikler: 14 kal. 
&t}' nıotörleri içia malzeme 
~ lt Pilevne inefi: 4 baş 
t'taıc 

b ~ Zahire, Et, Sebze v. s. _ 
Qtl • -----.:.__ -

(~')'ece ace•eye verilen gelmekte olan ekmek iti 
•ene aaüd.) 

~ b) Müzayedeler 
ı. lırd, 
rot' otomobil 

•ıı: 1 
t,ıı 324 çift - terlik: 669 çift • çuval: 800 ad. -

•ite: 630 ad. - aaadılt v.ı. 16 kal. 

kapalı z. 
aç. eks. 

aç. eks. 
,, 

" 

,, 

m. O 24.50 

- -

aç. ekı. 4200 -
kapalı z. 2450 ve 160 

aç. elts. beh. 95 ile :35 

" 
2500 -
1350 -
!6?7 -

par.. 7500 -
aç. ekı. 2285 50 

,, 
,, 

aç. eka. 

aç. art. 
aç. art. 

500 -
415 -

1400 -

208 27 

2.; l 62 
70 85 

373 61 

56 31 

81 09 

658 -

1128 58 

5703 60 

4190 -
19 

18 -

315 -

81 -
187 
101 25 
122 03 
562 50 
171 45 

15 62 

Müracaat yeri 

Manisa Vılayeti 
Afyon ,, 

" 
Afyon Relediyeıi 
Eskişehir Nafıa Müd. 

,, 

Çorum Valiliği 

Antıılya Vilayeti 
Nallıhan Belediyesı 

Iğdır İskan Müd. 

Kncaelı Vilaıeti 

D. O. yolinu Siı kccı 
Maraş Bcledıyesi 

M. M. V. SAK 
Eskişehir Vıl. Daimi Ene· 

tia:ı:iantep Vil. Daimi Ene. 

Gaziantep lnhis. Başmüd. 
Afyon İnhi& . idaresi 

" 

D. O.yolları Kayseri 

O. D. yol. H paşa 
Biga Şarbaylığı 

Kocaeli Vil. Daimi Ene. 
D. D. yolları H. paşa 

,, 

Gün 

29-4·38 
2-5-38 

19-4-38 iti b 

Saat 

11 -
15 -

l ay 

salı ve cuma 
2-5-38 14 30 

2-5·38 ıs -

20·6-38 11 -

25-5·38 15 -
13-5-38 
16-5-38 

9-5-38 15 
6·5-38 15 :\O 

20-5-38 e kadar 

30-4-38 11 -
2-5-38 14 -

5-5-38 10 

29-4-38 16 -
14-4·38 itib. 20 gün 

20-4-38 

4-5-38 

12-5-38 
11-5-38 

9-5-38 
19-5-38 
12-5-38 

" 

15 

10 30 
15 -

15 

,, 12-5 38 

10 30 
ıo 30 
ıo so 
ıs -
10 30 
15 -
14 -

Tophar.e Lvz. SAK 29-4-38 
Devlet D. yol. Sirkeci 7-5-38 
Biga Şarbaylığı 11-5-38 
Lüleburgaz Devi. Çifti. SAK 28-4-38 

Biga Şarbaylığı 

Sıvas Bayındır. Oir. 
Aıkeri Tıbbiye Okulu 

11-5-.18 

28-4-38 
13-5-38 

15 -

14 -
10 

~~~-~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~-~-~~~-~--~·-~~~-~~~~~-~~·~~-~--~~~~~~~~~·~·~~-~·~~-~·~~~--~~~::::::r::::::r 

Daha fazl~ı malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere tnüracaat: ediniz 

aiıa işle · ve 1alzemesi- H~rit ı 
_.....;..--~.,,.,...--~----~------__,,.., 

Antalya Vilayetinden : 
Antalya Burdur yolunda Kırkgöz köprüsü inşaatı 15,047 

lira 64 kuruş keşfi üzerinden 25.5.938 çarşamba günü 
saat 15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Teklif mektublarınm o giinü saat 14 e kudar Vilayet 
makamına verilmjş veya gönderilmiş olması ve 2490 s3-
yılı ithalat kanununun 32 ııci maddesindeki tarif daire· 
sinde tanzim edilmesi ve 1128 lira 58 kuruşluk temina
tın yatırıldığına dair olan makbuz veya banka mektubu
nu ve ayni zamanda Nafıa Vekaletinin umumi müteahhit· 
lik vesikasını da ihtiva etmesi laı.ımdır. 

Talihlerin istedikleri evrakın suretini 75 kuruş muka
bilinde Nafıa Müdürliiğünden ve sair izahatı Encümen 
kaleminden alabile~ekleri ilan olunur. 

Çorum Valiliğinden: 

20 haziran 938 paz.ırtesi günü saat 11 de Çorum Vi· 
layet ma'rnmmda 'halesi vnp1l na~ üzere 1950 lira keşif 
beden; Sungurlu, 325 ) 1 ralı'· Osmancılt, 1950 liralı • 
Mecidözü, 16 5 lir.ılı. Alacı olm k iızere cel'!l,an 8775 
lira keşif bed lli yukarıd i. i ılı!rİ geçen kazaların hali 
hazır haritnlarıuıo alınması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve buna aid diğer evrak Çorum Nafıa daire· 
sinde görülebilir. Muvakkat tem'nnt 658 liradır. 

İsteklilerin tel lif mektublarile bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetname ve diğer bel
gelerini ihale günü saat 10 da ihale komisyonuna ver
meleri lazımdır. 

Nallıhan Belediyesinden : 
Kasaba içerisinde belediyenin göstereceği yerde bir 

mezbaha inşa edileceğ.nden 21.4.938 gününden itibaren 
münakasaya konmuştur. Bedeli keşif 2753 lira 36 kuruş· 
tur. ihale 13.5.938 cuma günü Belediye Encümeni buzu· 
rile yapılacaktır. Teminat keşif bed linin yüzde yedi bu
çuğudur. 

Plan ve şartnameyi görmek istiyeı lcr Belediye Reis-
liğine müracaat etsinler. 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Manisadaki ifüokul kız en titüsünu ı salon antre ve 
merdiven mozayıkları ile pençere araları ve korniş piyer 
artifisyel işi 3634 lira 86 huuşluk keşifnamesi üzerınden 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve sair evr<'l ı Nafı Müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 242 lira 62 1 uruştur. 
ihalesi 29.4.938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümen 

önünde yapılacağı ilan oluuur. 

Afyon Vilayetinden: 

Açık usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 
Afyon-Gazlıgöl yolunun 0+214 - 0+512 kilometreleri ara
sında yaptırılacak 498 l lira 50 kuruş keşif b~delli parke 
döşemesi işine istekli çıkmadığından 19 nisan 938 tarihin
den itibaren 1 ay zarfında Daimi Encümende pcızarlık.la 
ihale edilecektir. 

Keşifn~me ve şartname Nafıa dairesinden alınabilir. 
Muvakkat teminat 373 lira 61 kuruştur. İsteklilerin Tica
ret odası kayıt vesikasile birlikte Uaimi Encümene müra· 
caatları ilan olunur. 

., * * Şuhut konağının 944 lira 62 kuruş keşif bedelli 
inşaatı 2.5.938 tarihinde saat 15 te N Frn Müdürlüğü ko· 
misyonu da ihale ediln ek üzere açı u ulıle ek ilt e} e 
konulmuştur. 
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Keşifname ve şartname Nafıa dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 70 lira 85 kuruştur. İsteklilerin Nafrn 
Müdürlüğüne müracaatları. 

İğdır t~kan Müdürlüğünden: 

lğdırda yapılmakta olan göçm""n evleri müteahhidinin 
mukaYelesi feshedilmiş olm sından geriye kalan 89072 
lira keşifli 152 ev ve eski müteahhid hesabına 2400 sa
yılı kanunun elli birinci maddesi mucibince 16.4.938 
den itibaren bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. İhale günü 16 5.938 pazartesi günü olarak tesbit e· 
dilmiştir. İhale lğdırda müteşekkil iskan komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Muvakkat ttminat 5703 lira 60 kuruştur. 
Dosyasındaki evrak şunlardır: 
Plan, keşif silsilei fiat, fenni şartname, eksiltme şart

namesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartna
mesi, hususi şartname. 

İstekli olanlar nafıa vekaletinden almış oldukları 938 
yıla yapı, ehliyet vesikası, 938 ticaret odası vesikalarını 
bamil olarak komisyona müracaat edeceklerdir. 

• 

Afyon Belediyesinden : 

4829 lira bedeli kesifti halde yapılacak kuru daneli 
pazar yeri inşaatının vukubuhm roün kasasında talip zu
hur etmediğinden 26.3.938 t rihindea itibaren pazarlık 
suretile icrasına karar verilmiştir. Talıp olanların bu 
müddet zarfında her salı elim 1 günle!'İ saat 14 de Bele· 
diye Encümenine müracaatları. 

Eskişehir Nafıa Müdilrlüğünden: 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır V.:!:._ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Her bir metresine tahmin ediien fiatı 24 buçuk kuruş , 
olan 185 bin ila 240 bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 30.4.938 cumar
tesi günü saat 1 1 dedir. İlk teminatı 4190 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 294 kuruş mukabilinde MMV Satınaima 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı-
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve t klif mektublarile birlikte ihale saatil'ıden en 
az bir saat evvel Ankarada MMV Satmatma Komisyo
nuncı vermeleri. 

• * * 10 bin çift pamuk çornp açık ek::-iltrneye konmu:;-tnr. 
Tahmin edılen bedeli 3 bin lira olup ilk tf>miaal parası 

225 liradır. 
ihalesi 9.4.938 pazart(,si güPıü saat 11 dedir. 
Ek iltmeye gireceklerin 2490 :sayılı kanunun 2, 3 Ühcü 

maddelerinde istenilen helgelerile ihalt gün ve aatinde MM 
v satınalma korni~yonun<la hazır uulunmaları. 

Eskişehir VjJAyeti Daiıııi Encümeııiııden: 

1cmleket hastanesine lüzıımu olan 900 ınetıe Kartal 
marka sargılık bezi. 

72 mrtre Bakırk<>y fabrika&ı mamulü patiska. 
Bakırköy patı kasınıl,ııı manıfil nümunr.si veçhile 12 adet 

ameliyat l!Ömleği. 
Yukarda yazılı 3 kalem t>~ya 2.5.938 tarihinı> nıüsadif 

pazartesi günü saat 14 e kadar a~(ık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme vilayet daimi encümenince yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 19 liradır. 
Bu işe a1t niiıntirıeler tamamen daimi endiınende mev

cut bulunduğu ilan olunur. Eskişehir- Seyitgazı yolunun 7+500 üncü kilometro so ı' 
nnndaki iki metrelik menfez ayak ve ricat duvnrları ta
miri 750 lira 78 kuruş keşif bedelli açık eksiltmesi 23.4.38 ------~--......,........,.-...,......,-------------

tarihinden 2.5.938 tarihine müsadif pazartesi gününe ka
dar eksiltmeye konulmuştur. 

Günü saat 14,30 kadar eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me vilayet daimi encüm ııinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 56.31 liradır. 
Bu işe ait proje, keşif, fenni ve 

mukavele projesi her zaman Nafıa 

lebilir. 

eksiltme şartnamesi 
müdürlüğünde görü· 

İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarma dair almış 
oldukları vesikaya istinaden Nafıa müdürlüğünden nla
cakları ehlivetname ve senesi içirade ticaret odası vesika 
larını hamil bulunmaları şarttır. 

* • :t Sivrihisar Hamidiye yolunun 16+970 -33+750 ki· 
lo metreler arasrnda 1080.12 lira k~şif bedeli dört adet 
büz bir menfez inşası 26.3.938 tarihinden 18.1.938 tarihi· 
ne kadar açık ek iltmeye konulmuş isedc talip z.ıhur et
mediğinden 23.4 938 tdribindcn itibaren 2.5.~38 tarihine 
mü ·adif pazartesi güoü saat 15 e kadar temdit edilmış· 
tir. Eksiltme Vilayet Daimi Encümenind~ yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 81.09 liradır. 
Bu işe ait proje, keşif, fenni ve eksiltme şartnamesi 

1 

mukavele projesi her zaınan Nafıa Müdürlü - iıııde görüle-

bilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair ib

raz edecekleri vesikaya istinaden Nafıa Müdürlüğünden 
alacakları ehliyetname ve senesi içiııde Ticaret odası ve
sikasını hamil olmaları şarttır. 

Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzern. 
www &:9'o • ~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum İdaresinden: 

l\luhamınrn hedelı 428:),:>:3 kuruş olan 10700 aclPt muh
tf\lif biiytiklükte OSRAM ve TUNG. l{A 1 markalı ampul 
6.5.938 cuma günü saat J5,30 da açık ek iltıne usulılc Sır
kecide 9 uııcu işletme bina~mda satın alınacaktır. 

Bu işe giımek istcyenlerirı nizami ve ikaları ve yüzde 7,';) 
nisbetiııde temİnE1t akçrlerile berab~r koınh ona müracaat
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Maraş Belediye ·inden: 

Kanuni nıiinakao;;a müddet olan 21 ni an 938 de telib 
zuhur etmediğinden «İdro Elektrik Santral» işi m~ıı.ıka a ı
nın bitinı tarihinrleıı itibaren bir ay müddetle temdit edilmiş 
olduğu ve ay onu olan 20.5.938 cuma gününde t vvelcc 
ilan edilen ~artlar <lahilinclP- pazarlıkla ihal<' i yapılaeağı 
ilan olımuı. 

. 
•• 

1 adet tf"leton makine;:,; alınacaktıı Bak ~1ütefeı ı ik sü

tıınuda Kocaelı vilayeti ilanına. 

Matbaa işleri, ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Gaziantep Vilayeti Daimi Encümeninden: 

16 hin adet hina ve arnzi tekalif cetveli tahettirilr.cektir. 
Taliplerin 5 Mayıs 938 perşembe giiııü saat 1 O da vila· 

yet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

akliyat: Boşaltma - fükletme ve_!.: 

D. D. YoJl,ırı 4 iincü İ)etme t\lüdiirhiğiindf'n: 

Sivas depo:.uııu gel(ct>k kGmi.ırleriıı tahliye, makin~ ve 
vıı~oıılara tahmil ve ınakrnelcrnı hırakaca ları ph:.liklerin te· 
mizlcn ı e i ve bunn mukabil pislikler içındeıı çıkacak kok 
kömürler müteahhidine ait olmak üzı.:re beher ton köınüriin 
muhammen tahmil hedeli 8 ve tahliye hLıleli 6 kuruş ol
mnk ve 1.6.9~8 tarihinden başlamak üzere ' ir eııe müd
detle açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 4.5.938 tarikine rastlapıı çarşcımlıa günii saat 
15 te Kay::ıeriıle l iiıll"Ü işletme kuıni::syorıunda yapılacaktır. 

1 teklilerin 18 Jira ınuvakkJt tcınınat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği ve,ika v • beyannamelerilc birlikte ayni 
gliıı ve t;aatta 4 tiııcü işi tme konıisyonıına ınliraeart etme· 

leri lazımdır. 
Bu işe ait uartnaıııe ve mukavelename projel~ri Sı vas 

depo müdürlüğünden para.,ız olcıra"' <l ı~ıtılmaktadır. 

--
Afyon İnhi ·'!rlar Miidiirlüğünılen· 

Afvon şehri dalıilinch·ki inhiı:ıaılaı idare::;İ amharlarile şi· 
meııdüfer i tasyonu ara ında naklolunac<ık inhisar maddeleri 
t>şyaları 20.4.938 gününden itibarf'n ·~o giin miidıl 1 tle ek
siltmeye konulmuştur. Talip olanlarrn Lıu miid<let zarfındn 
Afyon ınhisarlarına nıtiracaa.laıı ilan olunur. 

• * * Şuhud inhisarlar idJ esile Afyon şimendufcr i::sta::ı
yonu ara ında nakleclilP.cck inhi::ırtr macldelf'fi eşyaları 11. L 
938 gününden "tibareıı 20 gün rnüdılrtJe nçık eksiltmeye 
konulınu,tur. Tahplerin Af yon inhisarlar idaresıne nıürnca

a tları. 

Gaziantep İnhisarlar Başıııüdürlüğiinden: 

Gazi ıntep iııhisarhr bB.şmüdürHiğii il" müskirat fulırika
::sma ve haşmüdiırliiğiın mülhakatı olaıı Kilis, Manı:. Nüip, 
Birecik, Suruç, Urla ilC' Gaııanl p ara::ım<la yapıl ıcllk ve 
l\.;drlıclan Kili ·e ve arlıdaıı iıibe ve Nurlıdan Uirccik ve 
Fevzipa~a<laıı Antebr, Fevzipac;adaıı l'"iliı;r, FP.\Zİpaşadaıı Ni· 
z1be, Fevzipaşaıi.111 Bırıciğl" gelecek YP huralardan gidecek 
mamul tütüıı, } aprdk tüt un, ınii kirnt, tıız. i pirto, sOmJ, 
kuru iızıım hoş c;andık \t' andık taht.ısı VC' hoş li;İı::e, boş bi
don, ho~ çu,al ilt' diğeı bilumum cşy..ı v~ malzemenin 1 ha
ziran 938 tarihinden itilıaren 31 mayı~ 939 tarihine kadar 
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icra edilecek naklivatı 14.4.938 tarihinden itibaren 15 ~iin 
müddetle her mah~l için ayrı ayrı olmak. iizerP. açık ck~iJt· 
meye konmuştur. 

Eksiltme 29.4.938 cuma günü saat 16 da Gaziantep iw 
hi arlar ba~müdürlüğün<le yapılacaktır. 

Talipler ilan yapıldığı yerlerdeki iııhi.:;arlar idare~inc uıiı· 
raeaatla şartnameyi alabilirler. 

Muhammen nakliye bPdeJi Fcvzipaşa \'eya Narlı Antep 
için 7526 F'enipaı:;a veya Narlı Kili::ı 340l Fevzipa~a vc} 8 

Narlı ~izip 2144 l'evzipaşa veya Narlı 5121 Antep Narlı 
yolu ile Besni Pazarcık. Albıstun 169 Antep Kilis 0301 Aıı
tcp Maraş 407 Antep Nizip 105 Antep Birecik 212 Antep 
Suruç 56 Antep Urfa 2853 liradır Talipler muhammen nak· 
liyc bedelinden yıizd~ 7.5 hcsahile teminat vereceklerdir. 

Talipler ek~iltmiye girmezden evvel şartnaıııedt aranılan 
ehliyet ve kabiliyet vesikalannc ibraza mecburdurlar. 

Mahrukat lienziu-1'\akine y a~lan v. ~. 

Bita Şarbaylıtından: 

Belediyenin elektrik aantralinın l.6.93S rününe kadar bir se· 
nelik ihtiyacı 35 bin kilo mazot 2450 lira ve 1000 kilo makide 
yağı 160 lira fiatı muhammenile kapalı zarf usulile eksiltmeye. 

Kasabanın temizlik işi l.6.938 den 3 l.5.939 ıününe kadar bir 
ıene olmak üzere 2000 lira. 

Belediyece acezeye verilerelmckte olan ekmek işi keza ı .s.JS 
tarihinden ....ıl.5.939 gününe kadar 1400 lira. 

Alm~m Güdner fabrikaıma aid 75 ıer beygir kuvvetindeki di• 
zel motörleri için ltir k111m malzeme ihtiyacı 500 lira fiatı IJ1ll' 

hammenelerile açık eksiltmeye çıkarılmışlardır. 
ihale müddetleri 20.4.938 den itibaren 11.5.938 çarşamba alc· 

şamı saat 15 ine kadar 21 gündür. . 
Mazot ve mıkin~ yağı evaafiyle dizel motor ihtiyaç malzerne•1 

ve her birerlerine aid ,artnameleri almak ve görmek iıtiyenlerill 
bedelıi:r: olarak mülldeti dahilinde belediye riyasetine mürac••t 
etmeleri. 

Yüzde 7,5 teminat ve teklif mektublarının belediye reiıliJİlle 
göndermi' olına!arı ve ihalelerinin daimi encümen tarafııa.1•11 

11-5-938 çnrşambn saat 15 de yapılacağı ilan olunar. 

• "' . 
IO ton donyağı alınacaktır. Bak: müteferrik sütunuo· 

da Devlet Demirrolları ilanına. 

Müteferrik 

Kocaeli Viltyeti Daimi Eucümeninden: 

Vilayet sefcrberl"k işleri için beheri 95 ıira muhnfll"' 
men kıymetli 1 1 aded dürbü.:ı ile 35 lira muhammen kır· 
metli bir aded te efon makinesi açık eksiltme suretile s9

• 

tın alınacaktır. t 
İhale mayısın 9 cu pazartesi günü saat 15 te vilayet 

makammda yapılacaktır. İsteklilerin 81 liralık muvakk
9 
.. 

teminat mektubu veya banka makbuzu ile o gün zikred~ 
len saate kadar vilayet nıakamıtia şartııamesini ~örme 
istiycnlerin de vilayet encümen kalemine miiracantları. 

Devlet Uemiryolları ve Limanları İşletme U. ldaresindell: 
fi 

Muhammen bedellerile mikta•· ve evsafı aşağıda ya~: 
.1 grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartı~ 

::12.5.938 perşembe günü saat I0,30 da Haydarpaşada g~· 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık e 

siltme ile satın alınacaktır. ·~ 
Bu işe girmek istiyenlerin kanun~n tay~n et.ti~i ves;~, 

ve hizalarında yazılı muvakkat te nınallarıle bırlıkte t' 

siltme günü saatine kadar koınisyon reisliğine müraca' 

ları lazımdır. .
1
,., 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaş:ıda gar binası İÇ~f 
deki satınalma komisyonu brJfından parasız olarak 

ğıtılmaktadır. ,,. 
IO bin kilo donyağı muhammen bedeli 4200 lira ıtJ 

vaklı.at teminatı 315 liradır. ıı' 
150 kilo çöven, 2 bin kilo t•ıtlrnl, 500 kilo sarı bal~0ı 

mu muhammen bedeli 1350 lira muvakkat teminatı 

lira 25 kuruştur. de' 
6 kalem muhtelif cius ve eb'atta yuvarlak ve lama 11.ı 

mir1 muhammen bedeli 1627 hra muvakkat teminatı ljl 
lira 3 kuruştur. 

dıJ~ 
İsta.ıbul Levazım A.miı liği Satın alma KomisyonuP 

·ç' 
Eşya ve teçhizat ambarı için 50 bin metre kan911

1.ıı 
29 ııisan 9.38 cuma günü saat 15 te Tophanede Le\19ı ~· 
Amirliği Satınal a Komisyonunda pazarlıkla eksiltıflbıf 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 lira ilk teminatı 562 .. ır' 
çuk liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda goril 
bilir. İsf eklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 
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1 De · · ınıryolları ve Limanları işletme U. İ.lareıinden: j 
Uh 

Kanunlar. K&.rarnameler. Ticaret muhadeleri 

it 
e 
{ 

.. 
t· 

ı~ ammen bedeli 2500 lira olan 3 adet cereyana mii· 
~ llıotörü 19.5.938 perşembe günü saat 10,30 bu· 

,tıı.tYdarpeşada gar ~inasındaki Satınalma Komisyo
~ . ltıdan açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

ışc 0İr k · 1 · k t · tt' y • •t ~ rne ısteyen erın anunun ayın e ıgı ve-
ilt 187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatla biriik· 

1 
l'lle günü saatine kadar Komisyona müracaatları 

• t. 
·~ . 

ışe 'd lııı k aı şartnameler Komisyonda parasız olarak 
ı a tadır. 
1 ~ h ~n' u •rnmen bedeli 2285,50 lira olan 14 kulem 
ııc 

rtt • saç ve çelikler açık eksiltme usulile 7.5.938 
' aı günü saat 10,30 da Sirkecide 9 unc :. İşletme 

~. a l<omisyonunda mübayaa edilecektir. 
~ fe iİrrnek istiyenlerin nizami vesikalarile birlikte 
· ~ ltalık muvakkat teminat mektublarım hamil~n 
~ ~tıa ?1üracaatları lazımdır. Şartnameler parasız 

0ınısyondan verilmektedir. 

lal ~burgaz Devlet Çiftliti Sabaalma Komisyonuncian : 
tb 

t d,~tilltda kiin Devlet Çiftliği için şartnamesinde yuılı 
~l'tıine 4 tane beyaz Pilevne ioeğinin 28 niun per,embe 
~~~ lrıüdürlüğünde toplanacak Komisyonu muvacehesiode 
rı.ıı llçtk eksiltme ile alınması takı.rrür ettiğinden vermeğe 

1
3 la 0 lliin saat 14 de muhammen bedel olan 415 liranın yüz· 
t,· 11. Pey akçesinin Malsandığına yatıraoların eksiltmeye 

1 ıı· an olunur. 

41ııı ••• 
~tti ~~ Güdner fabrikasına ait 75 şer beygir kuvve-
~k ııeı motörleri için malzeme alınacaktır. Bak: 

llt sütununda Biga şarbaylığı i1anma. 

Et ve Sebze: 

8aı • • • 
<Ilı Cdiyece acezeye verile, gelmete alan ekmek 

ahtukat sütununda: Biğa Şarbaylığı ilanına. 
ışı 

~~f Sivas Baymdırlık Direktörlüğünden: 
~~}o 1~ garajında mevcut hurda halinde bulunan bir 
t ~~;r.ı a bir tenezzüh otomobilinin beheri 50 şer lira 
~4~tı:ı.ıaYa ait Bensmersedes markalı kamyon 150 lira 
~il~ itten bedel ile ve 28.4.38 perşembe günii saat t 4 
~~t/et encümeninde ihale edilmek üzere 14.4.38 den 
da il. ltıüzayedeye konulmuştur. Talıplerin yevmi mez· 

~ılayet encümer.ine müracaat eylemeleri. 

Askeri Tıbbiye Okulundan : 
tı ~ k • 

1 
'ıt ;;; Tıbbive okulunda mevcut 1324 çift fetin 669 

~t 1 çuval 630 teneke, sandık ve saire 16 kalem 
\ 1 

3 lllayıs 938 cuma günü saat 10 da Bayazıtta okul 
\q,,

1
.-da açık arttırma ile satılacaktır. Hepsinin t ahmin 

' (n'-> • . 
~l~I' vo lıra 27 kuruştur. ilk temınatı 15 lira 62 ku· 

1/Ji ' Eşyalar Okul binasında görülebilir. İsteklilerin 
•aatte Komisyona gelmeleri. 

~-------_,, 
~arlar U. üdür üğü~c:!_:_~:ı 
~~ 'taksim 
ıı. 'ka b 
~~~k r on, 
il tır. 

Bakımevinde mevcut muhtelif eb 'adda dö· 
kerevet merdiven tahtaları pazarlıkla sa-

~t 1 Pazarlık 29.IV.938 tarihine rastlıyan cuma gür.ü 
" ~ki S4 

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-
J ltı atı, Komisyonunda yapılacaktır. 
.•. t~~~~.~atılacak malları, hergün Taksim Bakımevinde 
.. ly ılır. 

'~tt ._ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
ıl' 'dı ~: Yüzde ~5 teminat paralar~y!e birlikte yukarıda 
0
1 

çen Komısyona müracaatları ılan olunur. (2168) 4-4 

* • * 
~ - 25000 kilo bel ipi S. -15 -

1, Y 7000 kalın kınnap S. · 15.30 
''~t11 ukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
t'~tı:l'.be ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alına-

ıı.__: 
s~ ~~ı, Pazarlık 28.4.938 tarihine rastlayan perşembe günü 

~batında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
~ Ilı :aat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~becı Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
iv en. alınabilir. 

~tt~ ;. isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
tıltli lltde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

8
Y0 na gelmeleri ilan olunur. (1951) 4-4 

1 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile İsveç Kıral!ığı 
Hükumeti arasında akid ve imza edilmiş olan Ticaret 
ve Kliring İtilafnameleri ve merbutları olan protokol 

ve me'dublarıo tı.sdikı hakkında ka ıun 

Türk 
tarife 

No. 
100 b,c 
231 
306 a 
324 a 

b 
c 

331 
337 
311 b 
447 a 

b 
529 c 
532 c 
533 
541 a 

b,c 

No. 
Mürsil 
İsinı 
İkametgah 
Sokak 
Malın nevi: 

(681 inci nüshadan devam) 

Liste: 2 
Kontenjante edilmiş İsveç emtiası 

Senelik 
Kontenjan 

Kg. 
5.0tO 
8..000 

12.000 

A. kısmı 
Menşe şehlldetnameai 

85.000 
85.000 

360.000 
6.000 
6.000 

80.000 
60.000 
10.000 
70.000 

.t00.000 
10000 

130.000 
20.000 

Mürselfinileyh 
İsim 
İkameti'ih 
Sokak 

Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka No. 
Sıkleti Gayri safi kg. 

Safi kr. 
Kıymeti: 

Sevk yolu: 
Yukarıda göı.terilen emtianın ...• men~e ve ntevridli oldu

tu ve bu şehadetnamenin 31 ilk kinun 937 tarihli Türkiye·İ1Vaç 
ticaret itilafı ahk&mına tevfikan ita kılıodıiı tasdik olunur. 

B. k:smı 
Menşe 'ehadetnamesi 

No. 
Yukarulaki formülün aynı 
Bu kısım A. kısmındaki numaranın aynını ihtiva edecek, iÜm

rükler tarafından damgalanacak ve tediyatın icra edileceği ban
kaya ibraz edilınek üzere idhalitçıya iade edilecektir. 

Türkiye ile lsveç arasında kliring itilafnamesi 
İki memleket arasındaki tediyatın tesviyesini kolaylaştırmak 

üzere, Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti ile İsveç Kıralhfrı Hükü · 
meti atideki hususatı kararlaştırmışlardır. 

Madde 1 Türkiye ile İsveç arasında emtia mübadelatından 
mütevcllid tediyat aşağıdaki maddelerde münderiç kaideler ve 
tekillere tevfikan ifa olunacaktır. 

Madde 2- Menşe ve rr.evridi Türkiye olup İsveçe idhal edi· 
lecek olan emtia mübadelatından mütcvellid her ticari matlup, 
borcu lefkil eden meblağın Clearingkonteret'e veznedarlık vazi
fesini ifa edeu Sveriges Riksbank' a, tediyesi suretile tesviye olu· 
nacaktır. 

Clearingkontoret, tahsil olunan mebaliği Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankası namına isveç kuronu ile muharrer olarak aça· 
cağı faizsiz bir hesabı camia matlıib kaydedecektir. 

Madde 3- Türkiyeye idhal edilecek olan İsveç emtiası mü· 
bayaatından mütevellid her ticari matlub, borcu teşkil eden meb
lnğın Türkiye Cümhuriyet Mtrkez Bankasına tediyesi suretile 
tesviye olunacaktır. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkeı; Bankası, tahsil olunan mebdiği 
Clearingkontoret namına İsveç kuronu ile muharrer olarak aça
cağı faizsiz bir hesabı camia matlub kaycedecektir. 

Madde 4 - İsveç kuronlarının Türk lirasının ve Türk lirala
rının İoveç kuronuna tahvilı Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban· 
kasının malıiın olan son alış ve satış rayiçleri üzerinden yapıla

caktır. 

Faturaların İsveç kurorıu ile veyahut Türk lirası ile muharrer 
olmaması halinde tahsilat, mevzuubahs dövizin malüm bulunan 
son Loodra rayiçleri üzerinden, İsveç kuronuna tahvilinden sonra 

yapılacaktır. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası, kendi alış ve satış ra
yiçlerinde vuku bulacak her hangi bir tahavvülden Sveriges 
Riksbank'ı tela-rafla heberdar edecektir. 

Madde 5- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ile Clearing
kontoret, kendilerine yapılacak tediyattan birbirini mümkün olan 
süratle habc.rdar eyleyeceoklerdir. Her tahsil ihbarnamesi alaka· 
dar satıcıya tediyat yapabilmesi için lazımgelen tarih v'! menşe 
meşrubatını muhtevi olacaktır. 

Hak sahiblerine yapılacak tediyat, isveçteki ihracatçılara Clea-
ringkontoret, ve Türkiyedcki ihracatçılara Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankası marifetile icra olunacaktır. Bu tediyat, evvelki 
fıkrada derpiş olunan tediyahn tarihleri sıra.ile ve yukarıda mez
kur cami heaablardaki mevcudatın hududu dahilinde ifa edile
cektir. 

Madde 6- İki memleket arasındaki ticari mübadelittaa mü
tevellid olup İsveç ihracatçılarının Türkiyedeki mümeasillerine 
borçlu oldukları masraf ve komisyonlar ile Türk ihracatçılnrının 
İsveçteki mümessillerine borçlu bulundukları masraf ve komiı• 
yonlar kliring tarikile tesviye olunacaktır . 

Şu kadar ki, her iki müessese, bu gibi mebaliğin nevi ve ci
heti istimaline ve hakikaten yukarıda zikri geçen masraf ve ko
misyonların mukabilini teşkil edip etmediğini tetkik ve muraka · 
be eylemek hakkını muhafaza ed•ırl r. 

(Devamı var) 

Sayfa 3 

(Suite de la 4cme paıre) 

Uniformes d'ete (Conım:ınd. Gen. Protect. Forets Ankarf'l) N. 670 
Viande (Ch. de Fer Etat) N. 667 
Boeufe (Vil. Kodjaeli) N. 672 
Manches de pellu, pioches, ciseaux pour fıl m~talli~ue ete. (l)ivision 

Kirklareli) N 674 
Caisses (lntend. Ankara) N. 674 
Lits portatifs (lnt. Ankara) N. 674 
Rep. huanderic (Oir. Lycee de Jeunes Filles a Erenkeuy) N. 677 
Constr. maisons pour immigres (Kaymıı.kamııt Balia) N. 678 
• Bicions vides (lnt. Tophane) N. 678 
• Orge, bles et peaux (Ligue Aviation Turque Suc. Yoıgat) 679 
Travaux de nivellement et pavafe a la place de la Republique (Mu-

nicipalıte Gıürcsoun) N. 679 
Conııtr. bassin en beton arme et porte en fer (Dir. Pepiuiere a Ku 

tahia) N. li80 
• Bois de upin (Dir. Forl'ts Tchaııkiri) N. 680 
Corde d'acier et goudronnne ( in. Def. Nat.) N. 081 
Riz (int. Ankara) N. 681 

• Les steri!lques indıquent une vente par voıe de surenehere. 

N. B.- Les Nos indiqucs en regard des :ı.rticle.s ııont ceux du 
journal dans lequel I' vis n paru. 

st. Tica et ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

26 - 4 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 5 28 6 2 50 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 4 10 4 12 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 
Zeytin yağ'ı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.l 40 - 42 -
Susam (Sesame) 
Çavdar (Seiglc) 
Tiftik mal 

" oğlak 
,, Trakya " Thrace 

Fındık kabuklu (NoiscttesJ 
Güz Yünü 
Darı ııır• (millet j•une) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
iç fındık (Noia. decor.) 
Nohut iri{Pois chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Yapak Anadolu (Molın're) 
Susam ,, ( ,. sesame) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma'is jaııne) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (AvoineJ 

5 10 

37 -

Peynir kaşer (Froınnge kachcreJ 55 
350 
270 

57 20 
Porsuk ,. 
Tilki " 

" Varşak 

Zerde\ a 
Sansar cerisi 

GELEN (Arrivages 
Afion l Opium) k 

Buğdıty (Ole) 115 
Arpıı (Orge) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Fnrine) 
Mmr (Mais) 
Kepek (Son) 
Katcn tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (MiJlet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (N1>is. dec. 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

30 
18 

47 75 

40 25 

1 1 
6.t 50 
28 50 

800 

2300 

GİDEN (Exporlution) 
Razmol 200 
Arpa (Org~) 201 
Yulaf 
Kuş yemi (m ılletJ 
NC1hut (Pois chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
TıftP· 

Yapak tMohnire 
iç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FIATLAR 
(Marchcs Etrangers) 

40 25 
13 

16 -

Buğday (Ble) Liverpul 4 78 
,, ,, Şikago 3 79 
,, " Vinipek 5 61 

Arpa (Orge) Anvers 4 13 
Mısır (Mais) Londra 4 IO 
Keten t.(Gr.Un.) ,. 7 44 
Fındık (nois.} G.Hamburg 39 -
K 38 -

" Münakasa Gazetesi,, sızın için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıl{an 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga· 
zeteleri okur ve tetkik eder. 

imtiyaz aahibi ve yazı ı lcz ı 
Dirt?lıtörii: lanmil Girit 

Buı!dıgı ıer: ARTUN Bnaımevı 
r: ' ~ .. R'Jltr k 1 N ın 

. '·• -- - -- ..-....,,_ ~ ... 



3 eme Annee~ No. 682 

ABONNEMENTS : 
Ville et Province 1 

.'\ MOIS Ptrs . 450 
6 .. ı; 850 

12 ~ .. 150ü 

Etranger : 12 ois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudication 

AZ 
--···----

AD MINIS TRA '! ıV 
t{all 

Y oghourtcbou 
3

,...4 
1 er Etage, N. , S• 

Galata, Perchernbe 
- g.t42 T elephone: 4. 
- 1261 

Boite Poıtale N· 
- b"qll'' Pou,. la Publicite EJ

1adresacr 
a I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T6ll:gr•P.;S.4 
t.tanbul - MON>J' 

"ah ea Sy optique des djudications Ouvertes Aujourd'hui ı-
Avis fficie~ 

Objet de 1
1adjudication 

Moc!e Prix 
d'ndjudicat. estimatif 

Caotion. 
Provisoire 

Lieu d'adjudicatlon et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure 

De la Direction Generale des Chernii --~------
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Diverses reparations au biitiment ecole Primıire a 
Maniıısa 

Reparation au korı11k Clıouhout 

Pavage s roule Afion-Gazligucul (aj.). 
Construction marche au batiment halle (aj.). 
Rep. arches et mur s route fakichchiı ·Scyitga:r. i 
Construction aqucducs et archea s roule Sivrihisıır-

Hamidiye (aj.). 
Preseotation c.ıırte actuelle des bourgs Soungourloı., 

Oamandjik, Mcdjideuzu et Aladja (nj.) 
Construction pont "Kırkgueuz,. s/ routc An t.ıliıı

Bourdour. 
Conıtr. maisons pour imm!grcs a lgdir: 152 p . 

• abattoir au bourg Nallibnn 

Publique 

,, 
Gre a grc 

,, 
Public! ı . c 

n 

,, 

Pli cadı 

Publique 

3634 86 

944 62 
4981 50 
4829 -

750 78 
1080 12 

8775 

15047 64 

89072 -
2753 36 

E!ectricite-Gaz-Chauffage Centrd !_lnstallatio~ M~teriel) 

Mnchine telephonique : 1 p. (voir Oivcrs). Publique 35 
Ampoulea marque Oıııram ou Tungııram: 10,700 p. n 4283 53 
lnstallatioo central hydrau·electrique a la vılle Ma- Gre a gre 

rache (aj. ). 

1 • Habillemtmt - Chaussures Tissus- Cu~rs. 

Toile pour linge : 185-240000 m. (cah . eh. P. 294) 
Toile pour penseırıent marquc Kartal : 900 metres· 

Batiate : 72 metres· Camisoles pour operation: 
12 p. 

Chauısettes de coton : 10000 paiıes. 

·ı ravaux d'Jınprimerie-Papeterie 

lmpres ion de divers papiers 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport d'articles monopolises 
Chargement et dcchargement de ch~rbon (pcndant 

1 nnnee). 
Transport d'articleı monopoliscs 

" n .. de la directıon des 
aıonopoles Afion aux depôts et la statioo de 
Cheminı de Fer 

Combustible - Carburnnt~Huiles 

Suif : 10 t . 
Mazout : 35 tonnes· Huile pour machin~ : 1 t. 

J)ivers 

Junıclles : 11 p • Machine telcphonique : 1 p . 
Moteurs iı courant alternatif : 3 p. 
Fer rond et en inme (div. dim.) : 6 lots . 
Colle : 2 t .- Cire jaune: 500 k.· Racine saponaıre: 

150 k.. 
Canevas : 50000 m. 
Acier et tôles galvanisees : 14 lots. 
Materiel pc;ıur motcurs Diesel de CV. 75 
Vaches: 4 teles 

Provisions 

Fourniture du pnin distribue par I" •unicipalitc 
aux pauvrea (pendaııt 1 an). 

B) Adjudications a la surenthere 
Auto camclotc 
Chaussures : 1324 paires· Bottines : 669 peires· 

Sacs : 800 pieces- Bidons : 630 pieces· Caisaea 
ete. : 16 lots. 

Pli cach 
Publique 

,, 

Publique 

.. 

" 
" 

3000 -

Publiquc 4200 -
Pli cnch 2450 et 160 

Publique lı p. 95 et 35 

" 2500 -

" 1627 -
.. 1350 -

Grc a gre 7500 -
Publique 2285 50 

,, 500 
.. 415 

Plı cacb 1400 -

Publique 

" 208 27 

242 62 

70 85 
373 61 

56 31 
81 09 

658 

1128 58 

5703 60 

4190 
19 

225 -

18 

315 -

81 -
187 50 
122 03 
101 25 

562 50 
171 45 

15 62 

Vilayet Manial ı> 29-4-38 11 

" 
Afion 2-5-38 15 

n n 1 mois a partir 19-4-38 
Municipalite Afıon Mardi et Vendredi 
Dir. Trav. Pub. Eskichelıir 2-5-38 !4 30 

,, 2-5-38 15 

Vilayet Tchoroum 

" 
Antalia 

Dir. Etablisaement lmmigrea lgdir 
Mu Dicipalıte Nallıhan 

20-6-38 

25-5-38 

16 5-38 
13-5-38 

Com. Perm. Vilayet Kodja~ lı 9·5·38 
9 Expl. Ch. de fer Etat Sirkedji 6-5-38 
Municipıılite Marache Jusqu'au 20-5-38 

Com. Ach. Ministere Def. Ank . 
Com. Perman. Vil. Eskichehir 

Com. Ach. Min. Def. Nat . Ankara 

Com. Perman. Vılayet Gaziantep 

30·4-38 
2-5-38 

9-5-38 

5-5-38 

11 

14 

15 -
15 30 

11 
14 

11 -

10 -

Dir. Princıpale Monopolea Gazinntep 2~·4·'i8 16 -
4 Expl. Ch. de fer Etat Ka'isscri 4-5-38 l 5 - · 

Dir. Monopoles Afıon 20 joura a parlir du 14-4 38 -

" " 
20-4-38 -

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 12-5·38 10 30 
Municipalitc Biıa 11·5·38 15 -

Com. Permanente va. Kodjaeli 9·5-38 
ler Expl. Ch. de fer Et at Hııydarpncha 19-5-38 

,, 12-5-38 
n 12-5-38 

Com. Ach. lntend . lst. Tophane 29-4-38 
9 Exploıt. Ch. Fer Etat Sırkcdji 7-5-38 
Municipalite Biga 11-5 38 
Com. Ach. Ferme de L'Etat a 28-4-38 

Lulebourgu 

Municipıılite Biga . 11-5·38 

Dir. Trav. Pub. Sivas 28-4 38 
Dir. Ecole Medecinc Militaire Beykoz 13-5-38 

---

15 
10 30 
10 30 
ı o 30 

15 -
11 30 
15 -
15 -

15 -

14 -
10 -

de Fer de l'Etat 
Quatre ıroupes de machines outils dont lef ee5 

timatives et garanties provisoires sont ind~Q:.c' 
se_ront achetees separement par voie d'adJ0 ~S~ 
plı cachete le jeudi 9 Juin 1938 a partir de 
cal de l' Admioistration Generale a Ankara 

Ceux qui desireot y prendre part doiveı:ıt , 
la presidence de la commission le jotır de 1 '. 
jusqu'a 14 h. leurs offres, les garanties pro; ~ 
diquees ci- bas, les certificats exıges par . · 
certificat de compctencc delivre par le r,t 
Travaux Publics. ptJ 

Les cahiers des charges sont en vente aıı 
Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpa~ 

. ( 

No. Quantite et Objets. Valeurs. 

l ı Ltqs. ---· 
9 Machines·outiJs a fraiser 55 000 

1 

2 ') 30 000 .... ,, 
" " 3 8 ,, pour la forgc 125 000 

4 8 Tours revolvers 65 000 

Perşembe 28.4.938 

Firenk gömleği (MMV) .\; 664 
Bel ipi ve kalın kınnap (İnhis. U. Müd.) .~! 665 ı.I 
Manisa Memleket hast. yap. sıhhi tesis (Man:ııa V• 
Kaputluk kum ş (MMV) ~.._ 667 
Arozöz (Tarsus Beled.) .Y 665 
At (Samsun Vil.) ~\! 668 
Damızlık boğa (Samsun Vil.) ~\~ 668 
Toz şeker (Tophane Lvz.) J\ ; 668 
• Valide hanı enkazı (İat. Beled.) .\! 66H 
Kaputluk kumaş (MMV ) .\~ 669 
Kayın ağaç (DDY) .\! 670 . ~ 
Yazlık elbiaelik kumaş (Orman Kor. Gen. Kom.) ,\ 
Yazlık elbise (Orman Kor. Gen. Kom.) .\: 670 
Koyun, sığır ve kuzu eti {DDY) .\: 607 
Öküz (Kocaeli lık . Müd.) .~! 672 . 1f 
Kazma sapı, kürek sapı, tel , makas v.s. (Kırklarelı 
Sandık (Ank. Lvz.) .\! 674 
Portatif karyola (Ank. Lvz.) ~.._ 674 
Damı:.rhk aygır (Samsun Vil.) .;\ ; 675 
Ercnköy kız liseai binasında yap. mutfak tamiri (t: 

Uıeıi SAK) .\'! b77 
Göçmen evleri inş. (Balya Kaymakam.) .\2 .\: 678 
• Boş teneke (Tophane Lvz.) X 678 
• Arpa, deri ve buğday (THK Y lZgat Şub.) .\: 679 ~· 
Cumhuriyet meydanında yap. toprak tesviyesi ve p•' 

tefrişi (Giresun Beled.) .;\~ ô79 J 

Beton havuz ve demir kapı inş. (Katahya Fiduı. Mi1d• 
• Çam ağacı (Çankırı Orman Müd.) ~:: 680 
Katranlı ve çelik halat (MMV) .\~ 681 
Pirinç (Ank. Lvz.) .\: 681 

• Onlerinde yıldız işareti olanlu muznyedcye aitt•' 

H · "N . t " ., - h · t · · 1•'1111 
amış : o.,, ış arC" ı Jıaıu avı gaze emızın sa 

Jeudi 28·4· 1938 
-~-----~-

Chemises (Min. Def. Nat.) N. 664 
Corde et ficcll• (Dir. Gen . Monopolcs) N. 665 _.,.. 
lnstallatioR sanitaire a l'hôpital Regiomd Maniasa (Vil•Y· 

N. 667 
Etoffe pour capoute (Min . Def. Nat ) 667 
Arroseuse (Municip. Tarsous) N. 665 
Chevaux (Vil. Samsoun) N. 668 
TaurHUX ( " ) N. 668 
Sucre en poudre (lntend. Tophane) N. 668 
Etoffe pour capoutes (Min. Def. Nat.) N. 669 
Bois d'hctre (Ch. de Fer Etat) N. 670 f 
Etoffe paur uniformes d'cte (Command. Gen. Protectiot' 

N. 670 

(Lire la suite en 3mo pare) 


