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il) ~ünakasalar 

İıışaat T . 
A.. ' am.ırat. Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ydıı:ı Vil. . 
inş,,, ayetı Gazipa.şa ilkokulu karşısında c ezaevi 

Bet o 
kapah z. 82330 77 5367 - Aydın C . Müddeiumumiliti 11-3-38 15 

ı:ı. n •rnı · k a•lık . e ıs elcı inşası (temd) 
esır-S d lt.ö .... •n ırrı yolunun 58 inci km . ahşap Simav 

ı.. Prusunün t . . 
t\()lly amırı 

•nııı s d . h . il . . birıtsı , ey •fe rı çesı mrk. yapılacıı.lc ılkokul 
Ni~d ll\şaıu (1 kısım) 

2843 49 

aç. eks. 4088 06 

kapalı z. 16769 44 

213 27 İ::ım i r Lvz. SAK 
30fi 65 Balıkesir Vil. Dai mi Ene. 

1257 - Konya ,, ,, 
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26-2-38 
7-3-38 

28-2-38 

10 -
15 

15 -

e Meınl k lrı\llb . e et hast. yapılacak çamaşırhane ve 
ah ınşası (temd) 

,, paz. 4902 97 Niğde bir ay zarfında " " 

l<er 
~ ~ak,1 

llleşe traversi: 11250 ad . (şart. 336 kr) kapa lı z. 67200 - 4610 - D.D.yollaıı A nk. H. paşa 8-3-38 15 45 

M .. 

~ 
.., 11~•rl•k ı. 

paz. İ nhisarlar U. Müd. 7-3-38 16 -1 ı cr, . ' "''Vnlmıı kayış : 1590 m. 
l A.ıi z.ı: 69 ad . r,: •Çin kornea imaliyeıı.i : 30000 ad. 

rın llÖndürtne makinesi: 15 a d . 

aç . eks 587 75 43 78 İsta nbu l PTT ,, 8-3-38 15 -

" 
Hı8 75 lat . Sıb . Müess. SAK 9-3-38 15 -

paı . 300 - lstanbul Belediyesi 22-2-38 14 -

ıl ~ak. 7!lıı.~-- ı: &- ~t, Sebze v. s. 
ty~ 

f>r-.,, ~e8Ynir: 1200 k. - kaşar peynir: 1200 k . paz. k. 0,48 ve o,n 108 Yüks. Müh. Mekt. S A K 21-2-38 14 
l •ba · 88 k. (temd) 
l,p, "•: 2,6 t . 

., 144 40 ] 1 İzmir Gü m. M. Tab. SAK 25-2-38 10 -
aç. eks. 156 - 12 

" 25-2-38 10 -
8 L lltk: 1380 k " 

llıtl,. . " ,, 69 - 6 - " 25 2-38 10 -
l\0 y

11 
• 1844 k. (bı111d) 
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,, 221 28 17 ,. 25-2-38 10 -

" 
900 - İzmir E mr. Sar. H ast. Başt. 14-3-38 11 

" 
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Konya Haras ı Direk. 
İstanbul Belediyesi 
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~ er ınarlı:ah otomobil: ad. " 
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~amirat·Naf1a işler i ve Malzemesi- Hari t a 
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~il bU~tahkem mevkiin açık eksiltme suretile müoakasa-
lskeıe ~Unan 2843 lira 49 kuruş bedel keşifli beton arme 
Z'-talar •:ş~sına talip çıkmadığından münakasa 1 O gün u · 
kaşlad: İ ıh~lesi 26 şubat 938 cumartesi günü s aat IO da 
l'al>tla kZttıır levazım amirliği satınalma komisyonunda 

l ca tır. 

Şa,~:hıat muvakkate akçesi 213 lira 27 kuruştur. 
t'Ulebit· aoıe ,keşifname ve resmi her gün komisyonda gö

l it. 
. stekı·ı 

ıı1~ll g .. 1 
er ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair ve · 

3 
~ksi~sterınek mecburiyetindedirler. 
\i11cu "1eye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

'ie tem· lnaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
~()ttıisy •llat nıuvakkatelerile birlikte ihale saatinde n evvel 

' <>na tniiracaatları. 

Niğde Vilayet Daimi Enc ümeni nden: 

14 30 
14 -

Niğde Memleket hastanesinde yapılacak 4902 lira 97 
kuruş keşi f b edelli çamaş ı rhane ve mutbah 20 gün müd· 
detle eksiltmeye verile rek ilan edilmiş isede ihale gü· 
nünde talip çıkmadığından bu inşaat bir ay içince çıka· 
ca~ ist eklile rine verilmek üze re pazarlığa konulmuştur. 

ilan ücr eti ve bütün masr af müşteriye aittir . İsteklile· 
rin muvakkat teminatlarile daimi e ncümene gelmeleri ilan 
olunur. 

Balıkesi r Vilayet Daimi Encümeninde n : 

15 gün müdde tle açık eksiltmeye konulan iş: Balıke· 
sir-Sındırgı yolunun 58 ci kilome tresindeki ahşap Simav 
köprüsünün t a miridir. 

Keşif bede li 4088 lira G kuruş muvakkat teminatı 306 
lira 65 kuruştur. 

Bu işe a it keşifname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartn <) meıi 

B F enni şartname 

tJ Sayın Müteahhitler I 
Ç\irıcii 

sayfamızda sizi alakadar eden "E. İ. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh,, 
firmasının ilanını lutf en okuyunuz. 

C- Keşif cetveli 
D- Mukavele örneği 

H- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
İstekliler bu keşifname ve evrakı Balıkesir Vilayet 

Daimi Enc ümen Kaleminde veya Nafıa Müdürlüğünde gö
r ülebilir. 

Eksiltme 7 .3.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Hükumet konağında Vilayet Daimi Encümen Oda
sında yapılacaktır. 

Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraşan daire Nafıa Mü
dürlüğünden bir hafta evvel vesika alanlar girebilir. 

İsteklilerin yukarıda 3 üncü maddede yazıh saate kadar 
muvakkat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektublarile Vilayet Daimi Encü
menine müracaatları ilan olunur. 

Aydın Cezaevi İnşaat Komisyonu Riyasetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayetinde Gazipaşa 

ilkokulu karşısındaki planda gösterilen mevkide Cezaevi 
inşası. 

2- Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 
937 yılı mali senesi içinde başlanacak olan bu işin 

20 bin liralık miktarının 937 mali yılı içinde bitirilmesi 
şarttır. 

3- Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydın C. M. 
Umumiliğinde parasız görülebilir . 

A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Ç- Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, me raj cetveli 

D- Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi 
E- Fenni şartname 
4- Eksiltme 11.3.938 cuma günü saat 15 te Aydın 

C. M. Umumiliği dairesinde müteşekkil Komisyonda ya
pılacaktır. 

5- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için taliblerin beş bin üç 

yüz altmış yedi lira muvakkat teminat vermesi ve bun· 
dan başka aşağıda yazılı vesikaları haiz bulunmaları la
zımdır. 

A- Nafıa Bakanhğmdan alınan 937 yılına ait mü· 
teahhitlik vesikası. 

B- 937 yılına ait Ticaret Odası vesikası 
8- Teklif mcktubları yukarıda beşinci maddede ya· 

zıh saatten bir saat evveline kadar Aydın C. M. Umu· 
miliğinde mi.iteşekkil Komisyona getirerek makbuz muka · 
bilinde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet beşinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumile iyice yapıştırılmış bulun~ 

ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Konya ilı Dt1i111i l~nı·ümcn Ba:;;kanlığındaıı: 

Kon yanın ~~yıl i~eh ri İ lc,;<'~i merkt>zinde yaptırılat:ak ilk 
ukıılunun bir kı::ııru lh769 lira .+l kııniş kesif bedeli in~a

atı 7.2.938 tarihinden it lıa~·t-n :..O giin müddetle kapalı zarf 
usulilc eksiltmeye konıılmu~t·ır. 

İhale 28.2.38 tarihine miisadif pazarte ... i günii !:aat ı S de 
Vilayet Encümen Daimi oda..;rnrla ) apılacaktır. 

Muvakkat teminat herlcli keşfin yüzJc 7,5 ğu 1257 lira
dır. 

Şartname 'e kc~ifler hergün kiiltlir dirc>ktürlüğünrle gö
riilür ve i.:-te~1enlne para~ı z ~urr.t gönderilir. 

Taliplerin bu j..,te ehil olduklarım gösteren ,·esikaları n· 

]acaklır. • 

Teklif mektuplan JH.2.9~8 pazartc>si glinii aat 11 e ka· 
dar Encümen ba~kanlığına verilecektir. 

• • • 
Urfada yaptırılacak Müdürlük binası inşaatı. Bak: in

h isarlar Umum. Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 
• * • 

t590 m. yuvarlak ve kıvnlmış kayış alınacakhr. Bak: 
İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 



ır 

Sayfa 2 

• • • 
69 adet terazi alınacaktır. Bak: İst. PTT Müd. ilanla-

rına. 

• • • 
15 tane yangm söndürme makine i alınacaktır. Bak: 

2 ci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İaparta Aıkeri Satıaalma Komisyonundan: 

1- Tefenni kıtaaının 262500 kilo arpaaı ve Denizli garni:r.o· 
nunun 151 lüO kilo askeri evsafta ununun bir ay içindeki 2 nci 
paıarhklarında istekli çıkan olmadığından 3 eti paızarlıkları uza
tıhaıtlır. 

2 Üçüncü pazarlık günü 21.2.38 pazartesi günü saat 14 ve 
15,30 dadır . Arpanın muvakkat teminatı 788 liradır. Muhammen 
fiab 4 kuruttur. Unun muvakkat teminatı 1474 liradır. Muham· 
men fiatı 13 kuruttur. Şartname Ye evaafı komisyonumuzda mev
cut olup istekliler herzaman görebilirler. 

3- İsteklilerin ih~le saatinden en az bir saat önce teminat• 
larını tümen vezneaine yatırmaları ve ahnacak makbudarile vak· 
bnda komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Eksiltmeye konan miktarı tahmini pey akçesi 
mevaddın cinsi fiatı 
beyaz peynir 1200 k. 48 00 108 lira 
kaşar peynir 1200 k. 12 00 

Eksiltme tarihi 2 l.2.938 pazartesi günü saat t 4 
Mektebi 937 mali senesi mayıs 938 nihayetine kadar 

ihtiyacı olan yukarda cins, miktarı, muhammen bedeli ve 

ilk teminatı yazılı erzak pazarlığa konulmuştur. Pa~arlığı 
hizasında yazıh gün tarih ve saatte yapılacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenlerin hergün ve pazarlığa girecek
lerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mektep binası 
dahilinde toplanan Komisyona müracaatları ilan olunur. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden: 

Hastanenin üç aylık yevmi ihtiyacından koyun eti 
açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin şeraiti anlamak 
üzere hergün ve eksiltme gtinü olan 14.3 938 pazartesi 
günü saat 11 de 900 lira tahmini bedel üzerinden yüzde 
1,5 muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Tepecikte 
Emrazı Sariye hastanesinde müteşekkil Komisyona mü
racaatları . 

İzmir Gümrük ı\luhafa1.a Taburu Satınalma Koıni~yonundan: 

Miktarı ı\1uhammen tutan ,\'1uvakkat teminatı 
Cifü;i kilo Lira K. Lira 
Pıra8a 2888 144 40 l l 
l .ahana 2600 156 12 
Ispanak J 380 69 06 
BakJa 1841 :221 2H 17 
İzmir Gümrük muhafaza taburu Urla lıöliikleri ihtiyac ı için 
~çık ~ksiltmc sur~tile münakasaya konulan 4 kalem ~ebzeye 
l"'tekh ~ıkmadığuıdan 2S.2 9:-m cuma giinii saat ıo da ı:;on 
paıarlığı yapılacaktır. '.?artnaıne~i her ~ün komisyonda görü
lebilir. 

l .tek:liferin ~490 ısayılı kanunun ikiııci ve üçüncü ınad
delerındc ve şartnamesinde yazılı veı:ıikalarla muvakkat te
minat makbuz veya banka mektuplarile birlikte pazarlık saa
tiude İzınir-Abaııcak Birincikordon 364 numarada tabur ~a
tınalma komisyonnna müracaatları. 

~~-Vi -~j z_ ~ V E D E L E R ı 
1 

lıparta Orman Müdürlüj'ünden : 

Cinıi Mikdarı Muham. vahit fiatı Tutarı 
M. D.s adedi lira kurut lira kur. 

Çam ağacı 17 064 55 5 90 8.3 61 
Isparta vilayetinin Eğridir kazası dahilinde Sütçüler yolu üze• 

rinde keıilmiş çam ağaçlarından 17-064 ü ıniktarında kerestelik 
55 ağaç satışa çıkarılmıştır. 

Satış 21-2-938 pazartesi günü saat 14 de Isparta Orman dai
reıinde serbest artırma ile yapılacaktır. 

Beher M. muhammen fiatı 4 lira 90 kuruttur. 
Şartname ve mukavele projeleri Jıparta Ormaft Dairesinden 

alınır. 

Muvakkat teminatı 6 lira Z7 kurultur. Saht umumidir. 

lıtanbul Defterdarlıtından : 

Ma yarım Bur.az Küçükçekmece iölGnun bahk ulamak hakkı 
1 Mart 1938 tarihinden 28 Şubat 19.19 tarihine kadar bir seneliği 
on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkardmııtu. 

Sabık bedeli 3420 lira 40 kuruıtur. 
Açık arttırma 5 Mart 938 cumartesi rünü ıaal 10 da lıtanbul 

MÜNAKASA GAZETESİ 

,------------------------------·~ İstanbul Belediyesinden: 
İnkılap müzelerine lüzum olan 15 tane yangm sön 

dürme makinesi pazarlığa kenulmuştur. Buolarm hep
sine 300 lira bedel tahmin edilmiştir. İstekliler 22.2.938 
sah günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı

dırlar. 

~----------------------------·' 
Av Veıiileri M6düriyetiadeki komisyonda yapılaeaktır. 

Muvakkat teminat 256 lira 5.3 kuru,tar. 
Imteklilerin tartnan:aeyi görmek ve fazla bilıi toplamak üzere 

her gün Av Verıileri Mldüriyetinde mütetekkil ihale komlıyo· 

nuna ıelmeleri. 

Balıkesir Orman Başmühendisliğinden: 

Balıkesir vilayetinin kepsüt nahiyesine bağh Serçeö 
ren köyü civarında Kalabak kayın koru devlet ormanm
da 1 numaradan 306 numaraya lradar numaralanmış 449 
metre mikap gayrı mamüle muadil dikili kayan ağaçı 20 
gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Arttırma 8.3.938 salı günü saat on beşte Bahkesir or
man Başmühendişliği binasında yapılacaktır. 

Beher metre mikabın muhammen fiatı 21 O kuruş yüzde 
7,5 muvakkat teminatı 70 lira 72 kuruştur. 

Şartname ve mukavdename projeleri Balıkesir -.e Su
sığırlık orman idarelerinden görülebilir. 

Kony~ Hara.ıı Direktörlüğünden : 

Hara merkezinde mevcut ve beher kilosu bir kuruş muham
men bedelli tahminen 25 ton hurda ziraat alatı açık artırma su· 
retile satılacaktır. 

Artırma 2·3-938 çarşamba günü .aat 14,30 da Hara merkezin 
de yapılacaktır. 

Aletleri görmek istiyenlerin Haraya; şartnameyi ıörmek iste· 
enlerin hergün Hara Direktörlüğüne ve Vilayet Veteriner Direk
törlüğüne ve i>teklilerin de 20 lira muvakkat hıminatile belli gün 
ve saatte Hara Satış Komiıyonuna mDracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 

Vesaitinakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 
altına altınan Stüdbeker markah ve 2439 numaralı taksi 
otomobilinin Taksimde yeni garajda 21.2 38 pazartesi gü
nü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğün~en:-j 
1- Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptırıla

cak Müdürlük binası iaşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 1 

11- Keşif bedeli "22864,, lira "97,, kuruş ve muvakkat 
teminatı "1714,, lira "87,, kuruştur. 
lll - Ek!liltme 7.lll.938 tarihine r .1 ;tlıyan panrtesi günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartn~me ve projeler" 1. 15,, lira bedel mukabilindo 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levaz1m ve Mubayaat Şube· 
siyle Aokara Başmüdürlüğünden ve Urfa Müdürh.iğündcn 

alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek is teyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektubunu, hususi vesaik ile 5 
inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkat teminat parasını ihtiva edecek olan kapah zarf
lar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilin-
de verilmiş olması lazımdır. (B) (919) 1-4 

• * * 
l - Şartnamesine ekli listede eb 'ad ve ıniktan ya zıh 

1590 metre yuvarlak ve kıvrılmış kayış nümuneleri mu
cibince pazarlıkla sabn alınacaktır. 

ll- Pazarlık 7.lll.938 tarihine rasthyan pazartesi gunu 
saat 16 da Kabatafta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- İst'!klilerin pazarhk jçin tayin edilen gün ve sa
atte yü.zde 7,5 güvenmeparalarilc birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (939) 1 - 4 

"Münakasa Gazetesi" sızın ıçın Ankarada, A.nadolu· 
da, Rumelide ve İstanbuJca çıkan 40 tan fazla resmi ve 
gayrı resmi gazeteleri okur ve tetkik eder. 

20 Şubat l~ 
=-· nC ......-'!" 

~- ... <i=">. .. ~ ... -- ~ 
~r -. . ---. . . ... -. . ~...:.. . --. -... ;.., 

ır: .. j~ E. I. Du Pont de ı emours et Cie de ftewbur~~ 
_ SUNAR 
Mef U at: • f do .. ceıııe-r Ş • Kıyas kabul etmez ne asette ., 

ilk ve dekorasyo~ ~alzcmcsi, sofra 0;. 
tülcri, YlKANABlLlR perdelik TO ı.:·1 

; [.···JJ TİNE kumaşları. 
Sıhhi Malzeme: İmtiyazı Du Pont tarafı11d•0 

alınan .. NEOPRENE" .sentetik kauç~ 
ğundan veya!aaf kauçukdan yapılmış bal' 

1 ı
•ı tahane ve sıhhi bezleri, korseler için le~ 
:. maşlar,i:r.cilerin ve Ordu Tetekkülleri11'

11 

l kullanması için maııtalya yapılnıa•111' 
r·ı yarayan kauçuklu menaucat. 

'ıl'• Cilt:cilik : Yıkanabilir ve su geçmez cild beıleri· 
ni gösteren muhteşem bir kolleksiY

011 

•] ve su geçmez kağıdlar. 

[~ı Uçak• Ot:omobil : Su ge;mez kauçuklu bet· 

' leri, imtiyazı Du Pont fabrikasinc' 
ı:J alınmış "NEOPRENE,, sentetik kauçıı' 

ğundan yapılmış bezler ve macunlar· 

Ayakkabı için hususi mallar 

El çant:ası " ,, ,, 
Şapkalar " ,, ,, 
Torba ve bavul ,, ,, ,, 

ı~ı 
(:) 
ı : Yağmurluk için kauçuklu kLA" 

rar gayri kllbili kıyas kauçuklu kumaştıar ı:
··ı maşlar : Asker Ve sivillere yağmurluk yapmağa "i 

!jl 'c u m ~ u r iye t O r ~ u la r ı I 
l:l Taahhü~~!.~.~~Ien iy~~~n~•ini v< 

{

::] bilhassa kftuçuklu kumaşların şartnamesine en uygun 
olanını bulurlar 

Müst:ehlikler: Ekonominizi teminediniı 

ı
·.·.ı Müt:eahhidler: Şöhretinizi muhafaza 

edinir: 1 

Ekonomi ve dayanıklığı 

!~I F ABRİ~~t vi;~a;~~~ 
[~] markalı mamulitı tercih ediniz. 

[:) Daha fazla tafsilat için 
Beyoğlu İstiklal caddesi 

No. 30 

lll 
Bekir Hamamcı Mefru

şat mağazasi 
Anafartalar caddesi Kınacı 
Han altında ANKARA 

Telehn: 44750 
1 

ISTANSLJ" 

l·~ -------------- '· ~~ ... - ,...:.._.ı:.:,_:., ... :.w ..... :-.........:,, - .. 

. 
Piyasada Tribbleks (kırılmaz) cam mevcudu ka~aı.ll~1 

tahak1c1:uk etmiş olmasma binaen ve 20 2.938 tarıhıı:J 
1
, 

itibaren onbeş gün içinde otobüslerine muktezi cafll i 
sipariş ettiklerini ticarett~ müteamel sipariş mektupl8~ı 
isabat ve a:.ami bir buçuk ay içinde bu camlan arııer 
farına taktıracaklarım da arzıhaJlerile beyan edece1'1 J 

1 
bu on beş günün hitamı tarihinden itibaren, bir b\!~e' 
ay mehil verilmesine ve cam bulmayıp takamamalar~ J 
bebi!e bundan evvel plakaları alınmış olan otohüslerJfJ ıo' 
bu ahkama tabi tutularak plakalarının geri verihne5I 
ve bu müddetin hitamında 1 .Şubat.938 T. li kararnalfl ~ 

1 münderiç ahkamın tatbiku-. ı geçilmesine Daimi Encüfll~I~ 
ı 17.2.938 T. li içtimamda karar verilmiş bulunduğıı ; 
1 olunur. (938 

~--~~--~-----~~----~~·~ 
d$~ 

P.T.T. Fabrikası Saatınalm KoınisyonuJl 

5850 kilo muhtelif eb'adda demir 11aç 
2150 ., " " lama demiri 
1350 ,, ,, ,, dört köşe demirı 
200 ,, 30 m m eb'adında T. Demiri 1~ 

Miktar \'e nevileri yukarıda yı\Zllı dört kalem malzeı1'1e 
eksiltme ile satın alınacaktır. l 

Tamamının ınuhamınen bedeli 149~ ve muvükkat teı"~O 
112 liradır. Eksiltme 23-2-938 tarihine rastlıyan çarşamba, 1 
saat 16 da yapılacağından isteklilerin şartnameyi görrnei' 1 
hergün eksiltmeye girmek için de tayin edilen gün v~ s; 
teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları. \73b) 



MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul P T·- T M .. d .. ı·· \J •• d ~ .• :>eecc-cı = = = = = c c-c c =cx 
id.,. ·h· • • • u ur ugun en. 1 ;;;;ı;=~M~T- +:rr-J<+tı+cll 

IO kilolu~ tı~acı için 29 adet 2 kiloluk, 1 adet 5 kiloluk, l2 ıııdet 
•det kcf 

1
: b adet 20 kiloluk, 12 adet 50 kiloluk ki cem'an 69 

tu c ' ve ot k · · l k k · A A • r. E:lrı'lt ura terazının a ımı açı e sıltmeye konulmuş· 
bırincj kı ıne .8.3.938 aah ıiinü saat 15 tc Büyük Postane binası 
l(Otııiıy atta lst~nbul P.T.T. Müdürlüğünde müteşekkıl alım satım 
\'•'- onunda l k M ıtklt te . yapı aca tar. ubammen bedeli 583.75 lira mu· 
llıııııcaj .~ınat 43 lira 78 kuruştut. Taliplerin şartname ve nü-
ın gorrnek kk . l -il llİinl . ve muva at temınat arını yatırmak uzere çahş· 
tkıiltırıc cr:nde rnezkür Müdürlük idari Kalemi Levazım kısmına, 

~un ve saatinde de Komisyona müracaatları. l930) 1 - ı 

lYASA HABERLERİ 

İkt Knput bezi 1atışı fiatları tesbit edildi 
'••tı,,~sad Vekaletinden: Endüstriyel marn ulitın maliyet ve ırntı, 
bitirıcj nın kontrol ve te.biti hakkındaki 3003 numaralı kanunun 

1.2.s~;dde~i~in ve~~igi aalihiy~_te istinaden: 
~u•ilo tarahınden ıtıbaren mer ı olmıtk üı:ere Türkiyede do· 
•lt ş fi vel rnttre murabbaları 125-300 gram arasındaki kaput bezi 
k·ı at llrı f b 'k ı· · · · · · ı de t b" a rı a tea ımı ve peşın satışlar ıçın a•atıdakı şe· 
Ad ea ıt edilmictir· lQa T • 

ve Mersin vilayetleri dahilinde bulunan fabrikalar için 
No. r· 7s cm. genişliğinde 36 Beher 5 cm. CD farkı 

ıp ın.lik bır topun t · t f sa ış ıçın op iatına iJaye 

[. 

lJ. 
ili. 
ıv. 
v. 
Vı, 

V11, 
Vııı. 
1)(, 

x. 
Xı. 
Xıı. 
Xuı, 
)(ıv 
)(y 

~d .... 
.. a ve 

N. 1' 
ıp 

ı. 
il. 
ııı. 
ıv. 
v. 
Vı 
vıı: 
vııı. 

l)(, 

)(, 

Xı. 
>cıı. 
>cııı 
>cıv · 
}(y· 

fi ah farkı 

Kuruş Kuruş 

780 42 
725 38 
870 12 
63;j 30 
705 33 
670 .12 
640 31 
705 3t 
650 JO 
625 ~o 

645 30 
655 32 
76(j 35 
835 33 
s1n 32 

Mersin vılayetlcri dahilinde bulunmıyan fabrikalar için 
75 cm. genişliğinde 36 Beher 5 c. rn. en farkı için 
m. lik bir topun satış top fiahnll ilave farkı 

fiah kuruş kuruş 

820 44 
7ö0 39 
905 44 
655 31 
7~ 34 
690 33 
665 32 
730 35 
670 31 
645 31 
660 31 
670 33 
1n ~ 
710 34 
690 33 

1' opta Yeni hükümler 
tıııac k n satışlarda tüccar ve fabrikatorların riayete mecbur hı· 

ı a ları hükümler: 
top 

1 
t Fabrika ar için asgari bir balya, tüccar için asgari bir 

2 ~ ış, toptan aatış aayıhr. 
11an edi: opt~n satışlarda tüccarlar kir ve masraf kartı lığı olarak 
darı P en fıatlara aı.ami yüzde 3 fark ilive edebilir. Fabrikacı· 
t trake d . k d k ııtaki b 11 ecıye a ar aç elden ıeçerae geçsin, toptan sa-

3_ F u fark ceman yüzde 3 Ü geçemez. 
h btir abrikalar başka şehirlerde, aahşlarını salış mağazası ve· 
ç"Cald 0 açmak auretile bizzat yaptıkları takdirde o şehirlerde a-
r arı Sal bM lıtdc 

2 
11 mağazası veya uro muraf ı olarak fiatlara azami 

ıı _ İ !ark ilave edebilirler. 
liılcn f lan edilen fiatlar azami oldutundan fabrikalar teabit e
fık ıattard d h · · '"alard an a a ucuza .atış yaptıkları takdırde yukarıdakı 
hcaab a Y•:ıılı tüccar kir ve masraflarının a:ı:aml fiat üı:erinden 
'-cıtu:dilnıeyıp fabrikaların ucuz &atıf üzerinden be.ab edilmeai 

ur. 

fia:a:-. Fabrikamn bulunduğu şehir haricindeki satışlara toptan 

. 6- ~Yrtca ?akliye ücreti zam edilir. 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 
Telefon : 20448 

Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla) 
Etiketler veaair her nevi evrakı matbuayı 

Nefis ve ehven olarak tab etmektedir 
En küçük bir işiniz dahi olsa matbaamızdan fiat 

alrnayı unutmayınız. 

.z: - - - · 

Oteller, Çamaşırhaneler, Has
tahaneler ve Müesseseler için 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çama

şır yıkama makinaları. 

Pratik, kullanışlı ve elzem 

çamaşır ylkama, çamaşır ku
rutma ve çamaşır ütüleme ma
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve saire takdim ve teslim 
ediyoruz 

Havalandırma 
tesisatı 

Sinema, tiyatro, aa:ıayi atöl· 
yeleri, idarehaneler, askeri de· 
pobırı ve saire gibi hava tesi· 
satı olan mahallerde otomatik 
bir surette havanın tanzimi ve 
temizlenmesi tale-p üzerine ha· 
vanın ısıtılması ve soğutulması 
küçük ve büyük ye.-lerin hava· 

landırması tesiııatı . 
J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 

Satııyeri: İatanbul,Kurukahveci han 21 
.. • Jll 

OEJO GIYARMATI Tel. 21187 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KlSMI 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KlS.Y11 

ııııııiı lllll' 
L 

1111111 

Bu ıtkşatm 

saat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

Yazan: Türkçesi 
Henrik İbsen S"nihaBedriGöknil 

1 

İstanbul 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi _. perde 

Yazan 
Von Schöntban 

Türkçesi 
S. Moray 

Borsası 
18 -2 - 1938 

Paralar 
Sterlin 

l Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Belcika F r · 
Drahmi 
20 İııveçrc Fr. 
20 Le' a 

627, 
122,-
77, 

98. 
80,--
18, -

570,--
20. 

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,-

1A\'usturyaSI.21,-
1 Mark 26, 
1 Zloti 20. -

Pcngü 21.-
20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30, -
1 Türk altını -
Banknot -,-

6.~2.-
126,
~2.-

106-
84,
? ') --· 

580, 
2). 
70.-
82, -
2.l-
29,50 
22. -
25, -
14, 
52,-
32,-
-.-
-,-

Çekler 
London 
Nev York 

Par is 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am terd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Vnrşova 

Budnpeşl 
Bü\r:reş 

Belgrad 
Yokoham3 

Moskova 
Stokkholm 

625, 
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87.51 
J,46 

64,0112 
1,4437 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24J4 
4,022S 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

626,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64,1025 
1.4-150 

22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4.0.!56 

106,89 
34,tli5 
2,7533 

23,51 
a ltı "''• ınbalaı masrafı müşteriye aittir. Ambalaj masrafı haki

'-hit {.afı tecayüz edemez. Bu masraflar fabrikanın bulunduğu 
7 

ıcarct S . d f . . , _ G ve anayı o ası tara ından tesbıt ve tasdık olunur. Esham istikrazlar Açılış Kapanış 
cl"h h 

1 
erek tüccar ve gerekse fabrikalar depolarında stok ol· 

~llı.tan • i~e.' ~ibayaa için müracaat eden müşte·ilere satı' yap· 
""'de htınkaf edemezler. Ancak aatılmıt olan atoklar bu hü 

8- n ariçtir. 
1•rıQa ;erek tüccar ve ırerekse fabrikalarımıza veya satı, büro· 
lı ••t~ş f~tııiayoa ve masraflarının ilıiveaile tanzim edecekleri ba· 
:~· "rrıu •atlarını mahalli ticaret odalarına tudik ettirdikten aon· 

Açılış apa;:ıış 

Türk B. l Peşin l8,S5 18.85 
Türk bor. l vadeli 18.95 18.875 

" ,, il Peşin 18.t15 18.65 1 

" il Vadeli 18.95 18. 785 
lstikra:r.ı dahili 94.- 94.-

Aslan çimento 11.20 11.20 
Merkez bank• 97, - 97, 50 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40.35 ıo.,)i 

Sayfa 3 

(Suite de la 4emc P•r) 

• Motorine (Municip. lstanbul) N. 609 
Construction a battoir (Municip. Kouyoudjak) N. 608 
• Chaussures (Com. Ach. Milit. Berrama) N. 610 
Fer, charpentc, planchcs, poteaux, sable, cailloux, pierru, fil metal

lique, pelles, voitures ete. (Oir. Commerce Maritime Jst.) N. 610 
Savon, paillc , pommes de terre, oignons (Com. Rci'. Iafanterie Mer

sin) N. 611 
Articles de l?boratoirc et sanitaire Chef Med. Hôpital Echref pacha 

lzmir) N. 611 
• Peaux et boyaux ( Ligue Aviation Turque Suc. lJjihanbeyli) 611 
Fabricnlion et pose de tablcaux pour frontiere (Vil. Kaiueri) 611 
Vuınde de nıouton (Oiv. Sivas) N. 612 
• Chevaux (l)ir. Hara Karadjabey) N. 615 
• Bola de sapın (Dir. Forct Isparta ) N. 616 
Beurrc, orge e:t farinc (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 616 
Constr. de deux depôts (Command. Naval Marmara) N. 616 

Mardi 22-2· 1938 

Foin (lntend. Ankıını) N. 602 
Cable de campagne (Command. Gend. Ankara) N. 605 
T raverses d'hetre lC\ı . de Fer E.tnt) N. 606 
Construction batiment survcıllance douaaiere (Dir. Trav. Pub. Ourfa) 

N. 605 
Appareil pour insta la ıon d'eau froide {Dır. Valcou(a Kadi\teuy) 607 
Botlines en caoutchouc (10 eme Exploit. Ch. de Fer Etat Erzeroum) 

N. 608 
Reparatıon du casino a Yakadjık. (Mun. lstanbul) N. 611 
Riz (lntend. Ankara) N. 615 
Foin (Corps Armee Tchorloıs) N. 609 
• B doos videıı et chauasures (lntend. Tophanf') N. 615 

" Les asteri squ~s ındıquent une venle par voıt! de surencherr:. 

N. B. - Les Nos ındiqu "' en rııgard deı nrticles aoat ceu · du 
jo•ırnal dans lcquel l':ıvis a paru . 

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

18 - 2 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 

Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer {Fromage kachere) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Ma'ia jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşağı (Moina) Yukarı (Plua) 
520 

5 28 -
5 20 -

4 8 -

4 30 -

6 20 -

51 20 :-

5 31 -
5 30 

4 s 50 

4 32 50 

Zeytin yatı l.ci yemeklik (Hu ile d' ol.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Keçi kılı (Poilı de Chevrc 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (Lentifü:) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fasulye ufak (Haricot secl 
Badem iç 
Balda Weve) 
Fındık kabuklu (Noise.ttes) 
Pamuk yağı (Huile de colon l 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 

Sansarcerisi 
Zerdeva " 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

,, 
,, 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 476 
Arpa (Orae) 30 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısir (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. l.in) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 

61 50 

58 

127 20 130 -

- 20 

4 30 

2400 
3600 

34 20 -

2800 
3800 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 

ı Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
İç fındık (Noia dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
İç ceviz 
İç badem (amaode) 

20 -
27 -

•b•ten ~u.__ 2Örebileceği bir şekilde ve nihayet tarihi ilandan i· 
d 9 F gun zarfında talik etmeye mecburdurlar. 
f·at "'ü t'b~ikalar bir balyadan eksik olmak üzere bir topa ka· 

1•tl•ra ş erı talebini reddedeme ıler. Ancak bu takdirde yukanki 

,._._.. ____________ .,,,. _______ , .. ı Yulaf (foinJ 

Suıınm (ıeaame) Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 

10 DiŞ FİATLAR 
(Marches Etrangcra) 

1 aıaaı· d . o_ F 1 yil:ı e 2 zam yapabilirler. 
~tıhiıar h ~brikalar biltiln memleket veya muhtelif ,ehirler için 
tt •hnde b' L.· k .. · h kk • ır ·:~ya 11ır aç mufterıye satış a ı veremez-

l ı ~ 
'-' 11lltl F ıtbrika iplik veya bez satıtında müttuiyc kendi ma-1 
llı'ıl ar,.,dan h h · b' · d b' "k b d tr. er aaıı ırın en ır mı tar almıya mec ur e e· 

et· 12- li 
-~le" •ıa c.r ~aıarteai günü çıkacak mahalli gazetelerle te.sbit e-
b· larıaı1 mı fıatları geçmemek şartile fabrikalar kendi satış fi. 

•re '•Hlhatr A · • d ' r sur . . .1 ve nkara veya lstaobul gazetelerile ilan e ıp 
ctını iktisat Vekaletine yollıyacaklardır. ı .. 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzüınlü 
Rehberini~ dir. Menfaat.mı ic<tbı hemen abone kay
dediliuiz ve dosilarıuız a tavsiye ediniz. Tel.: 49442 . 

Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichel 26 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) '26 271 
B. Peynir (Fromn.ge B.) 
Tiftik 
İç fındı\c (Nois. dec. l 
Razmol 
K fındık (Noisettc) 

34 75 

11 50 

lmtiyu sahibi ve yuı itleri 
Di.elıtörii : l.mail Girit 

Butday (Ble) Liverpul 
" ., Şikaro 
,, " Vinipek 

Arpa (Orge) Anven 
Mıaır (Maia) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fındık (ooia.) G.Hamburg 
K 

5 19 
4 33 
5 88 
4 47 
3 96 
7 75 

Baaı~dıiı 7er: ARTUN Baaumnrı 
<'"'l;ıtrı Billi•r •nk:ıılc No lO 
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Tableau Synoptique des "'4djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications an Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeıı 
Jours Heure 

Constructioo-Reparation- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Construction penitencier a Aydin 

" 
batiment ccole Primaire a Konia (une 

partie). 
Reparation du pont en bois "Simav,. fs route Bali-

le esir-Sindir gui 
Construction buanderie et lieu de lessive a l'hôpi· 

tal Regional Nighde {aj.). 
Constructio• debarcadaire en beton armc (aj. ). 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Traverses en boiıı de chene pour changement de 
voie : 11250 p. (cah. eh . P. 336). 

Divers 

Bascules : 29 pieceı de ı kilo : 1 plece- de 5 ki 
los ıs piece•- de 20 kilos 12 pi cces de ıo ki 'os 

Pli cach 82330 77 5.367 -

" 
16769 44 12S7 -

Publique 4088 06 306 65 

Gre a gre 4902 -

2843 49 213 27 

Pli cach 67200 - 4610 -

Publ:que 583 7S 43 78 

Prac . Gen. Rep. Aydin 11-3 38 15 -·· 
Com. Perm. Vilayet Konia '.28-2 38 ıs -

" 
Bali kesir 7-3-38 ıs -

,, Nighde Dan• un mois -

Com. Ach . lntend. lzmir 26-2-38 10 -

r Adm. G en. Ch Fer E.tat Ankara 8-3-38 lS 45 
l Caisıes Ank . Haydarpacha F. .chehir. lzmir Moudania 

et Balikcııir 

Dir. P.T.T . lstaubul 8-3-38 15 -

1 et 12 pieces de 50 k. 
Fabrication de corniches pour affich es : 30000 

pi eces 
.. 168 75 0ir. Hyg. Assist. Soc. Diaghaloghlou 

Com . Ach. Econ. Mooop. Kabatache 
9-3-38 ı5 -
7-3-38 16 -

1 Courroie rond et friae : ıS90 m. Gre a gre 1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 22-2-38 ı4 -
1 Machinc pour extinction d'incendie : lS p . 

" 
300 \ Dir. E.conom. ,. .. 

il 
:ı 

l ı 

Provisions 

Viande de mouton (pour 3 moiı) . Publique 900 -

Fromaga blanc : 1200 kilos- ld. "Kacher" : 1200 
kilas. 

Gre a rrc 

Legumes : 4 lots (aj .). n 

B) Adjudications a la surenchere 
Publiquc le m3 2 10 

Le nouvel accord de comınerce et de 
clearing turco-suedois 

O n a aigne avcc la Suede un nouvel accord de commerce et 
de clearing qui su a en viguet1r pendant une annee . 

Po ur les marc handiees qui viendront de Sucde, on a accepte les 
plafonds ci-des!'lous mentionncı . 

On pourra fai re ;ıussi des importntions p;ır la methode d eB com 
pensattonı privees et ceci pour donncr une nouvelle ıouplesse aıı 

mccıınisme du deııring . Pour faciliter sur le!'I marchcı des pay:ıı du 
nord, la vente d e nos cotons et de nos laines, on pourra exporter 
en Suede du coton et de la laine contre des 1ainages et des coton · 
nades qui rentrent dans les positionı 10.11 et 39: 40,40 de notre 
tarif douanier. 

Tarif Noı 

72 80 
282 306 

323 363 
440 449 
482 510 
516 553 
5S4 568 
613 631 

648 666 
710 80S 

Liste des contingent 
Matieres 

Peaux 
Arbrea, charbon et produita 
forrestieres 
Papier et applicationı 
Caoutchouc et ses produitı 
Verrerie 
Toutes sortes de fer et d•acier 
Cuivre et ses alliages 

Contingent 
Ltqs 
88000 
44000 

105600 
44000 
35200 

Instruments d'optique et appareils 
scie ntifiques 

260000 
ı23000 

35200 

Machines 700000 
Co rps chimiques et produits phar- 352000 
maceutiques 
Autres matil:res (1) ı2C'600 

(ı)- Dans ce dernier chiffre, on a aHecte 60000 Ltqs . specia
lement pour l'annee ı938. pour les file d e coton, les cotonnadeı. 
lcs lainages q ui seront importes par vaie de clearing. 

_ ,.. 

108 -

70 72 

Chef Med. Hôpital deı Maladies Con· 14-3-38 
tagieuseı lzmir 

Com. Ach . Ec. Inr. Gumuchıouyou 21-2-38 

,, Bataillon Surveil. Duanicre 
iz mir 

Chef lngenicur F oret Balikcsir 8 ·3-38 

Avis Officiels 
•' • 

De l' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

11 -

14 

ıo 

ı5 -

La mi•e en location par voie de marchandage et danıt lea 
conditiona du precedent avis, du buffel, de la buvette du kios
que de vente des journaux et du casino se trouvant dans la 
gare d' Ankara a ete ajournee au lundi 28-2-1938. 

Les soumissioonaires doivent presenter les documentı etablia· 
sant leur competence et capacite financiere ainsi que leur iden
tite jusqu 'au soir du 23-2-1938 a la commisıion de la Deuxieme 
Exploitation a Ankna et a la Direction de la Premi ere Exploi · 
tation a Haydarpacha. Les cabiers des charges aeront remis gra
tuitement, par les memes departements, a ceux qui le• deman-
deraient. (727) 4- 4 

, 
" H AFTALIK 

AKAR ve "' EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
' Adreı: Galata , Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 ... ~ 

MM. Les fournisseurs et entrepreneurs de l'Etat 
Lisez s.v.p. en 3 eme page l'annonce de la Firme 

E. 1. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh qui vous interessera 

Pazartesi 21-2-938 

Yerli ve ecnebi malı civata (OD yol.) .\! 574 
Kayseri vali konağı inş. (Kayseri Vil.) .\'; 597 
Mersinde dikilecek Atatürk abideıi müsabakası (Mer•i' 

.\~ 598 
Diyarbakırda hangar inş. (Diyarbakır Ln.) .\~ 598 
Konya-Karapınar yolunun uaıında kaldırım ioş. (K0' 

,,! 600 
Tereyağ (İat. Komut.) .\~ 603 
Selimiye kışlasında yap. tamirat (İst. Komut.) .\! 605 
Sadeyağ (Diyarbakır:' Lvz.) .\' 604 
Keçeç tuzlasında yap. tamirat (Ank. İnh. Başmüd.) ,\: 
Tahsilat müfredat defteri tabı (Konya Hus. Mub. MüdJ~ 
Çam kerede ve kontreplak (Ank. Böl. San. Ok.) .\~ ";' 
Maltepe deposunda yap. demir iskele (İnh. U. Müd.) ·'
Mesaha ve tesviye aleti (izmir Lvz.) .\~ 607 
• Taş, kiremid, kereste ve çinko (İat. Defter.) .\~ 60'7 
Sabun, pirinç ve zeytinyağ (Maniıa Tüm.) .\~ 607 
Öküz ve koşum beygiri (Kocaeli İıkin Müd.) .\! 607 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (İıt. Komut.) .\~ 607 
Umumi hapishane binasaoın yıkılma işi (İıt. Defterdar·) 
Ayvalıkta ıüvari kışlasının tamiri (Etlremit Ask. SAl<i 
* Motorin (İst. Beled ) .\~ 609 
• Çam odunu (Karaisali Orman Bölg. Şefi.) ,\ ! 608 
Fenni mezbaha ioş. (Kuyucak Beled.) .\~ 608 
* Köhne fotin 'Bergama Ask. SAK) .\~ 6 IO 
Beton demir, kalaı, lata, tahta, dir4:k, kum, çakıl, t•f• I 

kürek, araba, varyoz halat v.s. (lst. Deniz Tic. M6d~ 
Sabun, bulgur, saman, patates ve soğan (Menin Piy• 

SAK) .\~ 611 . 
Alitı ve edevatı tıbbiye (İzmir Eşrefpaşa Hast. Başt.) .\! 
• Kurban derileri (THK Cihanbeyli Şub.) .\~ 611 
Hudut leYhaların imal ve mahallerine konulması (KayseriV 
Koyun eti (Sivas Tüm.) .\~ 612 
" Safkan İngiliz tayı (Karacabey Harası Dir.) .\~ 615 
• Doç markalı otomobil {İst. Beled.) .\~ 616 
* Çam ağacı (İsparta Orman Başmüh.) .\~ 616 
Sadeyağ, arpa ve un (İsparta Ask. SAK) .\ ; 616 
Ambar inşaaı (Marmara Üssüb. Komut.) ,,; 616 

Salı 22.2.938 

Yulaf (Ank. Lvz. ) .\! 602 
Sahra kablosu (jndr. Gen. Komut. Ank.) .\~ 605 
Kayın travers (OD yol.) .\~ 606 
Gümrük muhafaza binaları inş . (Urfa Nafıa Dir.) . \~ 605 
Su ıoğutma tesisatı cihazı (Kadıköy Vakf. Dir.) .\~ 607 I 
İçi keçeli lastik çizme (DO yol. lO cu i,ıt. Müd. Er.ıurı.ıll'I 
Yakacıkta ayazma bahçesindeki gazinonun tamiri (lst. 8' 
Pirinç (A::ık. Lvz.) .\!: 615 
Yulaf (Çorlu Kor) .V. 609 
• Baş teneke (Tophane Lvz.) ,\:. 6lfi 
• Köhne fotin Ye yeme ni (Tophane Lvz.) X 615 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıtti r· 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin s ayısın ı 

Lundi 21-2-938 --------------
Boulo u (C h. de Fer F.tnt) N. 574 •)l 
Construction konak g ouveroemental a KalsseriViL Kayser• 
Concounı pour inııtallation statue Ataturlc: a Merııin (Mıı11 • 

N. 598 N. 596 
Conııtruction hangar tl Diarbakir (lntend. Diarbalcir) 

" de route a Konia {Vilayet Konia) N. 600 
Beurre (Command . lstanbul) N. 603 1 
Rcoaration a la caserne Selimiyc (Cammand. lstanbul) l'i·,,c 
Diverses rcparations a la ııaline Kctchetch (Dir.Principale 

Ank.) N. 60S 5 
lmpreseion de registre (Dir. Compt . Privee Konia) N. 60) ~ 
Bois de sapin et contre· plaque (Dir. F.cole des Art• A~k · c:/ 
Construction d ebarcadaire en fer au depôt Maltepe (Dır· 

nopoles) N. 605 . Jll· 
lnstruments de terras!lement et arpentage (lntend . l:z111ıd ~· 
'* Pierres, t uilee , cbarpente et zinc (Defterdar ıt lstan bul) 
Savoo, riz et huile d'olives (Div. Manissa) N. 607 .. ~· 
Boeufı et cbevaux de trait (Dir. Etab lmmigres Kodjaclı) 
Riz pour soupe e t pilav (Command. Iııt . ) N. 607 

1 Demolition de la prison generale (Defterdarat Ist.) N. 6? 
Reparatiorı casernc infanterie Ayvalık (Com. Achat Milıt· 

N. 609 

(Lire la su ite en Jme pare) 


