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Galata, Perşembe paznrı 
İLAN ŞARTLARI 

İd .. rebanemizde görüşülür 

Tel don : 49442 J l_ 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 ~ 
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Cl) Münakasaıar 

ı ~ TaTTurat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

l<ı;unan·Alada~ yolu üzerindeki "DeJiçay,. ve "Sa· 
!( &Vat,., köprüleri tamiri (temd) 
E:lc~Ya ~ktehir yolunun arasında menfe;, inş.: 2 ad. 

E lt~şehır-Cöğüt yolunun araıında şose tamiri 
s I>: h" ç !:' ye ır- ifteler 

c.rlt le • • " n " " 
e lıaesı aefa 1 t ve kurşun tamiri 

paz. - -

aç . eks. 2010 94 
kapalı z. 12282 38 

,, 17597 10 
aç. ekı . 2985 13 

~lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat 

Eleltt ·L 

ve malzemt:si) 

B rı,., malzemesi: 18 k~l. 

E~ut. depolarında yap. telefon tesis. ( temd) 
ktrılt malzemesi: 26 kalem 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V• ~. 

E~e~cın terlik: 2500 çift 
b ıse: 113 tak. 

~tbaa işleri·Kırtasiye-Yazıhane Levaztım 

Krcın renri tipo mürekke bi : 150 k. • açık: 21 o k· 
k.ır11ıız1: 400 k.·beyu otomatik mürekk~p: 300 it. 

Nakliyat-Boşaltma· Yükletme 

F.ıya nakliyatı: 500 t. (temd) 

~htukat, Benzin, Makine y ıgları v. s. 

Li;ıyit maden kömürü: 161 t. 
Üdun: 58 t. 

~Üteferrik 

~andırı:aa parke taıı: 30000 ad. 
•nıvar düdüğü: 1 ad . 

Çubuklu raz depolurı için malzeme 4 kalem 

~ak, Zahire. El, Seb.ıe v. s. 

Sıtır •ti: 35025 k. 
~eyaz peynir: l t. • k aş~r peynir; l t. 
•tır eti: 7,9 t. 

I<uru ot: 64400 it . 
Pilavlık pirinç: 8250 k. 
1(, fuulye: t 8,5 t. 
Saınan: 708 t. 

Sadcyat: 2, 1 t. 
Arpa: 126100 it. 
s .... n: 135,2 t. 
l<uru ot: 4,8 t. 
Arpa: 14,6 t. 
Yulaf: 14 6 n 

Saınan: ı2.6 t. 
3 •••n: 160 t . 
y \lfka: 13 t. 

b) Müzayedeler 

i'~ır, koyun ve keçi derileri 
GUtday, arpa, 9avdar ve mısır 

lhıılük razete: 250 k. 

aç. ekı. 2198 75 

.. 
,, 3442 65 

aç . eks . beh. 22 -

paı .. 

paz. 

aç. eks. 

kapalı z. 
Par. 1611 

kapalı z. 9366 50 
aç. eks. 0,48 v~ ( ,U 

" .. 
.. 
" 
• 
" 

kapalı z. 
aç. eke. 
paı:. 

,, 
" ,, 

aç. elu. ?640 
299U -

" 

aç. arl. 
,, 
,, 

150 82 
921 18 

1319 78 
224 -

258 20 

187 

26 L5 

60 
33 

12 

7lJ'2 50 
90 -

119 20 
242 -
149 
1?5 -
107 
182 -
379 
203 -
22 
55 -
55 -
38 -

198 
244 25 

Konya Vilayeti 

n 
Eskişehir Nafıa Müd. 

,, n .. 
lstanbul ,, ,, 

D. D. yolları Sırkeci 
Konya İnh U. Müd. 
D. D. yolları H. paşa 

Kızılny Deposu Dir. lat. 
Yüks. Müh. Mele.. SAK 

lnhısarlar u. r~fod. 

Çanak. Mat. Mvk. SAK 

İıparta Ask. SAK 

.. 

Oenizbank lzmir Lim. İşit . 
lneöl Breled. 
lstanbul Belediyesi 

İzmir Lvz. SAK 
Yük . Müh Mele SAK 
Isparta Ask . SAK 

" 
" 
" .. 
,, 
" 
" .. 
• 
" .. 

Ank. Lvz. SAK 
.. 

'I HK Düzce Şubesi 
,. Durşunbey ,. 

Adliye Vekaleti 

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaa1: ediniz ı 

14-3-38 15 

14-3-38 ıs -
21 ·3-38 14 -
21-3-38 14 
16-3-38 15 -

15-3-38 15 30 
28-2-38 15 -
14-3·38 10 30 

3-3·38 e kadar 
17-3-38 14 30 

10-3-38 

28-2-38 

7-3·38 
7-3-38 

14 -

15 -

11 -
14 30 

1-3-38 e kadar 
9-3·38 15 -

28·2-38 14 -

12-3-38 
17-3·38 
7-3-38 
7.3 38 
8-3-38 
8-3-38 
9-3-38 
9-3-38 

10-3-38 
10·3-38 
28-2-38 
28-2-38 
28-2-38 
28-2-38 
15·3-38 
14-3·38 

7-3-38 
8 -3-38 

12-3-38 

12 -
15 -
10 -
14 
14 -
15 -
10 -
11 -
10 -
11 -
14 -
14 30 
15 -
15 30 
15 -
15 

14 -
15 -

10 -

a) M AKA R 

inşaat· Tamirat-Nafıa isleri ve Malzemesi- Harita 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir-Çifteler yolunun 3+080-13+000 kilometreleri 
arasmda 17597.10 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 
26.2.938 tar!hiuden itibaren münakasaya çıkarılmıştır. 
21.3.938 günü saat 14 de vilayet makamında vilayet en· 
cümeni tarafından kapah zarf u.sulile ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319,78 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hulasa keşifnameleri 

grafik, feoni ve eksiltme şartnamesi, genel şartname Ye 
mukavele projeleri Eski~ehir nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduk' arına dair Na· 
ha vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ile senesi 
içinde Ticaret odasıcdan alınmış mali kıfayet vesikasını 
2490 numaralı kanunun tarifatı v~çhile teklif mektubla· 
rına leffeylemeleri lazımdır. 

Teklif mektubları ı 1.3.938 günü saat 14 e kadar vi· 
layet daimi encümeni riyasetine vermelidir. Posta vesair 
surette vaki olacak teahhur nazarı itibara alınmaz . 

• •. Eskişehir Cöğüt yolunun 3+ 050 - 9 + 475 kilomctrcle· 
ri arasında 12282,38 lira keşif bedelli şose esaslı tamirat 
26.2.938 tarihinden itibaren .• ünakasaya çıkarılmıştır. 
21.3.938 günü saat 14 de Vılayet makamında Vilayet En
cümeni tarafından k<ıpalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat temİl!at: 92 t, 18 liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tasfilat hulasası, keşifname

leri, grafik, fenni ve eksiltme şartnamesi, ıartname ve 
mukavel~ projeleri Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görü
lebilir. isteklilerin bu gibi işleri yapmış olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasile senesi 
içinde Ticaret Odasından almış mali kifayet vesikasının 
2490 numaralı kanun tarifi veçhile teklif mektublarına 

leffeylemeleri lazımdır. 
Teklif mektubları 2 l .J.9J8 gı.inü saat 14 e kadar Vi

layet Daimi Enci.ımeni Riyasetine verilmelidir. Posta ve
sair suretle vaki olacak teabhur nazarı itibara alınmaz. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

16.3 936 çarşamba 
Müdürlüğünde 2985. 13 
lisesi asf it ve kurşun 

günü saat 15 te İıtanbul Nafıa 
lira keşif bedelli İstanbul Erkek 
tamiratı açık eksiltmeye konul-

muştur. 

Mukavele eksiltme Bayındırlık İşleri Genel hususi ve 
fenni şartnameleri proje keşif hulasasile buna mütefferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir . 

Muvakkat teminat 224 liradır. İsteklilerin en az t.50() 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden al
mış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlü 
ğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehli
yet ve Ticaret odası vesikc.larile gelmeleri. 

Konya Vilayet Daimi Encüqıeninden : 

İhaleye konulan iş yeniden inşa olunacak olan Konya·Akşe· 
bir yolunun 8XOOO inci kiloDletresinde 298 lira 41 kurut ketif 
bedeli 0.80 metre açıklığındaki menfezle Konya·Kadmhan yolu· 
oun 27 inci kilometresindeki 3 metre açıklığındaki l 712 lira 53 
kurut keşif bedeli Bağrı kurt menfezezidir. 

Fenni evrakı hergün çalışma antlerinde Konyn Nafıa Daire· 
-;i;dc g~rülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için iki menfezin keşif bedeli tutarı 
olan 2010 lira 94 kuruşun muvakkat teminat akçası olan 150 lira 
82 kurutu vezne) e yatırmak ve buna dair makbuz veya banka 
mektubu ile Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair Ticaret oda
sınından ve bu işi başarabileceğine dair Nafıa Müdürlüğünden 
alınmış veıiilaları ibraz: etmeler . 

Eksiltme 14.3.938 ıünü saat 15 te Vilayet Daimi E ncümeninde 
yapılacağından talip olanların o gün ve saatte Vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilin olunur. 



Sayfa 2 

* • • Karaman-Aladağ yolu berindeki DeliJay •e Sala•at kl
prülerl tamiratı i'ine talip çıkmadıtından keyfiyetin hir ay sar
fında pa:ıarhk suretile iotacına karar •erilmi,tir. 

14-3-938 1'Ü12Ü uat 15 te yapılacafından taliblerin o ıün uat 
15 te Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilin olun•r. 

Zil == 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdare!inden: 1 

Muhammen bedeli 2.198.75 lira olan 18 kalem elektrik malze
meıi açık eksiltme uaulile 15.3.38 aalı güni Hat 15,30 da Sirke
cide 9 cu işletme binasmda aatınalma komiayenunca mübayaa c
dilceektir. Bu i•c girmek iatiyenlerin kanuni Yeaikalarile Ye yÜll

de 7,5 teminat akçelcrile komisyona müraeaatları )lıımdır. 
Şartnamesi parasız olarak komisyonca vcrllmeld•dir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 

Denisbaak İzmir Li•an ifletmeainden. 

Otuz t.in taae Bandırma parke tafı aabn alacatız. Şartlarını 
6tren•ek ve fiat teklifinde bulunn.ak iateyealerin en aoa Mar
hn birinci rinin.a kadar itletmemiı:e •Üracaatları illa olunur. 

lnegöl Belediyesinden: 

itfaiye için Almanyanın Jurk·Sırenen fabrikası mamu
latından 634 L sirane markalı ve çift motörlü ve üç ses· 
li bir adet canavar düdüğü alınacaktır. 22.2.938 tarihin
den 9.3.938 çarıamba günü aaat 15 e kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuıtur. Taliblerden tafsilat isti
yenlerin belediyeden şartnamesini istemeleri lüzumu ilan 

, elunur. 

fatanbul P. T. T. MidirlüğGndea : 

İdare ihtiyacı için muhtelif vat ye voltte ceman 700 adet elek· 
trik ampulu ahmı pa:ıarhta konulmuştur. Pazarhk 4-3-938 cuma 
gün6 aaat 15 te Biiyük Postane binası birinel katla PTT Mldiir
lüğünde mGtefekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 245 lira 75 kurut. Mu•akkat teminatı 18 lira 43 
kuruftur. Talihlerin fartnameaini görmek ye muvakkat teminat
larını yahrmak üzere çahtma ginlerinde mezkur Müdürlük İdari 
Kalemi Levazım kıamına pa:ıarhk r6n Ye aaatinde de Komiayo
na müracaatları . 

Konya İnhiHrlar Başmüdürltlğünden: 

Kalhane hüyüır6nde bulunan Barut depolarına yaptırılacak 
telefon tasiaatı pazarlık auretile talibine nrilecetinden bir hafta 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu babtaki tartnameyi görmek isteyenlerin ihale günü olan 
28 -2 ·938 Pazartesi günü aaat 15 de yüzde 7 buçuktan 26 Hra 
teminatı muvakkatalarıyle birlikte Konya inhisarlar Bat mftdür
lüğ6ne muracaat eylemeleri ilin olunur. 

• • • 
37 kalem ~lektrik mal:ıemeai alınacaktır. Bak: D. D. yolları 

ilinlanaa. 

• • • 
26 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Bak: Devlet 

Demiryelları ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonandan: 

Mektebimiz talebesine yaptırılacak olan 113 takım el
bise açık eksiltmiye konulmuştur. ilk teminatı 187 · lira 
vd beher takımın muhammen bedeli 22 liradır. Ekıilt

mesi 17.3·937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14,30 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek iatiyenlerin berıün 

ve eksiltme gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsu-

yunda mekteb binası dahilinde satınalma komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. 

Kızılay deposu Direktörlüğünden: 

Nümunesi mahfuz 2500 çift mercan terlik satın alı

nacaktır. 
Alakadarların nümuneyi görmdk ve şeraiti anlamak 

üzere Yeni Postane civarında (Kızıtay hanında) 
Kızılay Deposu Direktirlüğüne 3 mart 938 tarihine 

musadif perşembe günü aktamına kadar müracaatleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı~ane Malzemesi 

• * • 
150 k. krem rengi tipo mürekkebi, 200 k. açık, 400 

k. kırmızı ile '300 k. beyaz otomatik mürekkep alınacak
tır. Bak: İnhis. U. Müd. ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Çanakkale Müıt. MeYki Satınalma Komiayonundan : 

Çanakkale Müstahkem Mevki namına ırelecek etya Ye mühim· 
matın vapurdan iskeleye ve iskeleden ıümrük anbnrına ve an.
bardan hariçteki nekil vesaitine 500 ton taşınacak e9yaya talip 
çıkmamıştır. 

2t90 sayılı kanunun 43 üncü maddeai mucibince bir ay içinde 
pa:ıarhkla m•amele yapılacakbr. 

Talihlerin 28-2·938 pazartesi gönü aaat 15 te munkkat temi
natları olan 26 füa 25 kurut ile birlikte Çanakkale Müatahlıem 
Mevki Sahnalma Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

E 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

• • • 
58 t. odun ve t 61 t. linyit maden kömürü almacak-

tar. Bak: erzak sütununda İsparta Ask. SAK ilanına. 

• • • 
Çubuklu gaz depoları için malzeme alınacaktır. Bak : 

2 inci sahifedeki İst. Belediyeıi ilanlanna. 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze : 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müatahkem mevki kıtaatı için 35025 kilo ayaktan a1tır e
ti kapah urf usulile ekailtmeye konD>Uftur. 

2 - lhaleal 12.3.38 cumartesi günü aaat 12 de kıtlada İzntir 
levazım amirliği Hhaalma komiayonuada yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen mecmu tutarı 9366 lira 50 kuru,tur. 
4- Teminat munkkata akçaaı 70'2 lira 50 kuruttur. 
5- Şarhaamesi herırün komiayonda görülebilir. 
6- iıtekliler ticaret odae,nda kayıtlı olduklarına dair nsika 

riatermek mecburiyetintledirler. 
7- Eksiltmeye iftirak edecekler 2490 sayılı kanuuun 2, 3 ün

cü maddel.rinde ve t•rtnameıinde yazılı veaikalarile teminat ve 
teklif raektublarını ihale aaatinden en az bir saat evvel komisyo
na vermit bulunacaklardır. 

Yüksek Mühendia Mektebi Artırma ve Ek•iltme Komisyonundan: 

Ekailtmeye konan Mıktan Tahmin Pey Eksiltme rün ve 
Mendcba cinai kilo fiah akçeai aaat tarihi 

Beyaz peyalr 1000 48 ) 90 L. 17.3.938 per-
Kaıer peynir 1000 72 ) şembe 14 

Mektebin 937 mali Sl'!nemi mayıa 938 nihayetine kadaa ihtiyacı 
olan yukarıda cina, miktar, muhammen bedeli ve ilk teminatı 
yuılı peynir açık ekailtmeye konulmuttur. Ekıiltmeai hizasında 

yazılı gün tarih ve aaatte yapılacaldır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin herrün ve ekailtmeye rireceklerin belli gün va aaatte 
Gümüfauyundaki mektep binası dahilincle loplaHn komisyona 
müracaatları ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1- Harb okulu ve Cebeci haataneai için l.iOOO kilo yufkanın 
açık ekailtmHi 14.3.38 saat 15 te Ankara levazım imirlirliği aa
tınalma komiayonunda yapılacak br. 

2- Muhammen bedeli 2990 lira ilk teminatı 224 lira 25 ku
ruftur. Şartnamesi hergün komiayonda görüHSr. İ.teklilerin ka· 
nuni veaika Ye teminatlarile belli vakitte komiayonda bulunma
ları. 

* * • Harp okulu hayvanatı ihtiyacı olan 160 ton sa· 
manın aç1k eksiltmeıi 15.3.938 saat 15 te Ankara Leva· 
zım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2640 lira ilk teminatı 198 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesika ve teminatla belli vakitte .. Komisyonda bu
lunmaları. 

Isparta A•keri Satınalma Batkanlıtındaa: 

Muvakat 
teminat 

K.ıt'aaı Cinai Kiloau Lira 
Burdur Sıtır eti 9700 119 
Denizli Linyit maden köm.161000 19 
Tefenni Kuru ot 64400 242 

Tahmin 
Bedeli 
K. S. 
20 

l 32 
5 

Şekli 

Açık 
,, 
,, 

Fethiye Odun 58000 l.1 75 ,, 
ihalesi 7.3.938 pazartesi i'Ünü uat 10 -14,30 da yapılacaktır. 

Denizli Pilavhk pirinç 8250 149 24 açık 

,, Kuru faaulya 18500 125 9 • 
İbaleai 8.3.13& .... rünü Hat 14-15 te yapılacaktır. 

Antalya Saman 70ti00 107 2 açık 
Etridir Sadeyatı 2100 182 115 ,. 

İbalHi i.3.938 çartamba pau aaat 10-11 de yapılacaktır. 
Denizli Arpa 126100 379 4 Kapalı 

,, aaman 135200 303 2 açık 

ihalesi 10.3.938 perşembe günü saat 10-11 
Altı rarni:ıon için eksiltme ila aahn alınacak mevaddın cin• V" 

miktarları ile ihale gün ye aaatlan ve eksiltmenin ne suretle ya
pılacaj"ı ve teminatı ile muhammea fiatları yukarıda gösteril
mittir. 

İşbu ekailtmeler Isparta Tüm komutanlığı binaaındaki aahn· 
alma komisyonunda ihaleleri yaıpılacatından tartnameleri de ko
miayondadır. 

lateklilırin liatede yaulı giin ve saatlara kadar tenıinat mak
buı:larile birlikte komiayon11mun müracaat etmeleri ilin oluaur. 

, 
İstanbul Belediyesinden: 

Çubuklu g-a:ı depeları için alınacak 4 kalem ınal .. 
zeme pazarlığa konulmuştur. Bunların hepsine 160 ]ir• 
lıtedel tahmin edil mittir. Listesi Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 12 liralık ilk teminat makbuı 
veya mektubile beraber 28-2-938 pazartesi günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. J ıı 

\.----------------~------------~ 
* * * 

Kıta!'-ı 

Fethiye 
)) 

)) 

)) 

Cin i 
Kuru ul 

Arpa 
Yulaf 
Sama11 

Kilo 11 

4800 
14600 
Jı1600 

12600 

Muvakkat Tah111ıt1 

tf~minat bedeh 
Lirn Kurııs 

~2 6 
ss 5 
55 5 
38 ı 

lkalt~si 28.2 938 pazartc i günü :;aut 14 den 15,30 a ka ... 
dar pazarlık suretile yapılacaktır· 

Bir garnizon için paıarlık ile satın alınacak cin \'~ rııik· 
tarlan ile ihale gürı ve aatları \e ebiltmenin ne suretle 
yapılacağı ve teminatı ile muhammen fiatları yukarıda ~öc;· 
krilmi~tir. 

hbu eksiltmı:>ler Isparta Tüm komutanlığı bina ındaki :,tı· 
tınalma komi yoııunrla ihaleleri yapılacağından şartnameJerı 
dr. komi~yondadır. 

t~teklilerin li~tedı• yazılı giiıı Vf' ~aatl.tra kadc.lr teminat 
makbuzları ile hi rl i kte koıni:-ıyoııu mm:a ımi raı;aal ı• t melrı 1 

ilan olunur. 

b) ÜZAYEDELEFI ------... ~-- ---
Türk Hava Kurumu Dursunbey Şubesinden: 

Kaza Hava Kurumuna aid raerkezi kazada rnüdahbar tahnıi· 
nen 12000 kilo buğday, 12500 k. arpa, 1 IO(){I k.lçavdar, 485 k. mısır· 
Kireç nahiyesinde 4545 k. ~uırday 34(,2k. arpa. Ka.acıkfoahly~sinde 
5460 buğday, 4965 arpa, 280 kilo mısır açık artırma ile satışa 

çıkarıl:nıştır. 8-3-~38 sah günü saat ı 15 te ihale o\unacağmdan 

isteklilerini ıörmek üzere şubemize müracallt!arı. 

T. H K. Düzce Şubesi Ba,kanlıi'ından: 

Kurban Bayramında kurumumuz namma toplanan sığır, ko· 
yun ve keçi derileri usta işçiler tarafından salamura haline ge· 
tirilerek sığır derileri kilo hesabiyle koyun ve keçi derileri tıızlıı 
ve kurutulmuş olarak tane hesabiyle 1:1 - 2 - 938 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle açık arttırma suretiyle sahlacaktır. 

İbane 7 · 3- 938 tarihine tesadüf eden Pazartesi öğleden sonrll 
yapılacaktır. 

Talihlerin yüzde 7,5 teminat akçeleriyle Düzce Hava Kuru
rumuna müracaatları bildirilir. 

Adliye Vekaletinden 

Ankarada Adliye Sarayında bulunan vekalet anbarın
da mevcut 250 kilo kadar günlük gazete olduğu yerde 
açık artırma ile bedeli peşin verilmek şartilc satılacaktır. 
Talihlerin 12.3.938 cumartesi günü saat 10 da satış ye· 
rinde hazır bulunmaları. 

Edirne Orman Başmühendisliğinden 

Mikdarı 

Sah•• çıkarılan emvalin 
mubam. bedeli 0 

0 7,5 tem. 
kilo cinsi ve nevi L. K. L. K. Emnlia bulun-

750 mete odunu 
22862 n ,, 

9 00 
57 16 

350 Kara ağaç odunu O 88 
5787 Met• odunu 14 47 
4990 • " 12 48 
:!400 ,, ,, 9 
2400 ,, " 5 80 
1500. ,, 563 

2000 
IJIO 

1150 
950 

" ,, 

,, 
" 

• 
" 

• ,, 

5 00 
3 28 

2 90 
2 38 

o 70 
4 30 
o ıo 
1 10 
l 
g 70 
o 50 
o 45 

() 40 
o 25 

duru mahal 
Edirnede 
Çefrne köyde 
Süle otlu köyüade 

• ,, • 
Geçkinli ,, 
Haaköyde 
Karapınarçiflijinde 

Lalapata nahiye 
merkHinde 
Hacılar köyinde 
Ta,h miieaelim 

köyünde 
O 22 Vayaal • 
O 20 Süleyman Danıf· 

mancl 
632 ,, ,, 3 16 O 25 Hanlı Yenicede 
200 ,, ,, 2 00 O 15 Hatıp köyünde 

75 ., ktıtüı}ü O 60 O 05 Köçünlü " 
550 ,, ., 2 00 O 15 Suakacağı • 
350 ,, fidanı 1 00 O 08 ,, ., 
Orman idaresince kaçak olarak tutulan yukarıda yaı.ıh 1'I ka-

lem orml!ln emvali 21.2.938 tarıhinden itibaren 15 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıttır. 

1- ~atış açık arttırma uaulile yapilacaktır. 
2 Her kalem emval ayrı ayrı satılacalr ve ihaleyi müteikıb 

buluadukları yerlerde teslim edilecektir. 
3 Emvalin muhammeo bedellerile yüzde 7,5 muvakkat te-

minatları her kalem hizasında ayrı, ayrı ıröıterilmittir. 
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4- İh 
5- G ale 7.3.38 pazartesi ıünü uat 16 da yapılacaktır. 
6- İı::r:e~e illnı, dellaliye, pul vesair masraflar alana aittir. 

111Gbendiıl~k.lılerin ihale günü aaat 14 e kadar Edirne orman b11ş 
t,~~lt t ığırıde müteşekkil komiıyon reisliğine müracaatla mu

enı· 1n11tıarı vermi' olmaları lizı mdır. 

Konya Orman Raşmühenrf isli~inden : 
l<ony 

llırıdan 2~nın Karaır~an ilçesine bağlı ~omuz çöke_~i orma-
llııtııdan 4 tnf"tremıkap çam kerestesı 6 av zarfından or-
1111lrııu tu~ıkarmak için 15 gün müddetle açık artırmaya ko-

ba Attırın~ -> 3 938 b ·· .. · 15 t K 
Şl))üh . -· · çarşam a gunu saaı e onya orman 
Rehendı liğin<ie olacaktır. 

, er ..... 
;)() k •uetre mikap çam kere<.te inin ınııhamınerı heıif•li 

Uru tur 
"t hartnarnP. .v k 1 . l . . .. k . u tn" e mıı ave ename rro1e ermı gorme · ıste\'P.n-

acaat Uddet içinde Konya Orman Ba~mühendisli~ine mii-
lı-.ı,,"decek lerdir. 
6 arı ve s . 

aır bilumum masraf alıcıya ait olacaktır. 

İstanb .. ı K 
"' omutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

h:~•:•~re alayında hiriktirilmi, olan tahminen 600 araha 
% açı artırma ile ... atılacaaıııoan ihalf'!'İ 1 r }~.9~8 cuma t at 1 ~ •. 
t,.ttı. ~ tP vapıla~aktır. \luhamm"n tutan 300 )irarlır. 

is 
1
na 11 9 3 1" 1 ~ t · 1 .. ·· o-} d l k Youd .. -· ırac ır . .,..,ar namt·"ı ıergıın o,.. e Pn P.vve o· 

ektupııı .gorül<'bilir. fstcldilerın ilk tf"minat makbuz Vf>\'a 

n)ı~ arıı .. helli giind" vakti muavPnindP Fındıklıoa Koınu-
llhnalnıa komisyonun:! gelmt>lni. 

İstanbul Defterdarlığından: 
S1ııt•1ı•hnı 
-•ıtıd ette Atmeydanında umumi hapi~han~ l>ina11nın yı-

~ lit• ~ çıkaeak 3800 mdrt- mikab taşın beher metre miki
. •ded k.uruştan, 88511 aded tuğlanın beher bini 15 li:-adan, 

~ıklb k kıremidin beher yüz adt"di 8 kuruştan ve 58459 met· 
1 ti11ıf., ereıtenin beher metre mikabı 30 lirad11n ve b•rnların 

•-ı,Yıı.· çıkacak çinko. kurşun v.s. gibi malzemenin de billhare 
; ı,i ab~•1tnda takarrür t-decek bedel Ü7:~rind•n ahcıya Ye-
li" ır a · • • "' Y ıçınde pazarlıkla arttırrnıyn konulmu$hır. htf'k-
. \ita ';'•itini ntrenmek iıtiyeıılerin muhammen bedel olan 

ı'.'-t •k 5 k~ruşun yüzde 7,'l ni"belinde 972 liralık muvakkat 
•k ._.}_elerıle 21.3.M pazartesi günü ~aat 14 e kadar Milli 

il,. ır'·rwG 
u~ nd' tollan \n komi•vonl\ <zelmeleri. 

P.iilli M-
udaf aa Vekaleti SatıMlma Komiayo.,undan : 

.\~~·· 
OJ>r• d 

d' •ut~: e sıhhiye deposunda 331 kilo eııki bez parçaları ar-
. - ~l'rt~le utılacaktır. Satış 28.2.938 pazarte.ıi günü nat 
tat"'•lc .S~tınalma Komisyonunda yapılacaktır. lsteklilM bez

.11~•tı, g~ 1:
1n depo müdürlfttüne hergün ve artırmava girmek 

~t. Unu Ye saatında MMV Satınalma Komisyona müracaat 
,, 

' l'rt·ı ·~ı ı li M-~••nct lldafaa Vek81eti ile genel kurmay ve harb okulu 
''• "n b' 'k -b l • A t 2.3_938 ırı en gu re er artırm'\ suretıle satılacaktır. r-
-11111.ıııd, Çarşamba günü saat 10 da MMV Satınalma Ko-
~"'t ~t . YllpılacRldır. istekliler o gün mezkur Komisyona 

••rıler. 

MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
Muhammen bedeli 3442 lira 65 kuruş olan 26 kalem elektrik 

malzemesi 14.3.~llS pazartesi günü saat I0,30 on buçukla Hay· 

darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek isteyenlerin 258 lira 20 kuruşluk muvakkat t e 
minat Ye kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaatları lbımdır. 

Bu işe ait şartnameler Satınalma Komiıyonu tarafından para-
sız olarak dağıtılmaktadır. (1054) 1 - 4 

PiYASA HABERLERİ 

Dünya altın istihsali ne vaziyette? 

Dünyada istihuJ edilea altın madeninin yar111na yakın hir 
miktar endiletrinin ihtiyaçlarına sarfolunarak, nakid piyat.asından 
kaçmaktadır. Altını en fazla kullananlar diıçilerdir . Kriıtal ea
düıtrisinde, pek çok altın kablar kullanan kimya endüatrisinde, 
fotografide pek çok altın harcanmaktadır. 

Altın iıtihsalinin yfbde 60 kadar para şekline sokulmaktadır. 
Fakat biliyormuıunuz ki altının kıymeti güaün birinde bir ke
şifl~ sıfıra inebilir. Filhakika deniz ıuyunun her metre mikibuıda 
50 miligram altın vardır. Eyer bu altını ekonomik bir tekilde a· 
yırmak imkanı keşfedilse, bugün insanların tapareaşına kıymet 
verdikleri altın derhal demir gibi ve belk! daha aşağı derecede 
bir maden kıymetine iner. 

\ziziye Tijneli 

Avdııı lıallı uzerinde lııılunan Sclcuk ile Çamlık i ... ıa .... i
yoııları ara~ııı<laki AziziyP liiııellcri, buııdaıı 70 ..,ene evvel, 
bu hattı inşa eden ;;ıirkP.t • tarafmdan , apılını~ oldu~undan, 
lıııgünkii katarların ~cçma::;ine müsaid olınıvacak kadar d.udı 
vt: Jevlel df'mfryolları kat,ırlarının gecı:;;inJe zorluklar do· 
ğıırnıakt<t idi. De,let dP.mıryollnrı, lokomotif ve vagonlarının 
gı !fn!Pl<>rirıc ehı·ri:>ıli olmayan hıı tiiııı·ller lizerinde e a lı tet
kikl~r yuptırıı11::;- \ (' taınır suretile diizchilınelı'rİ. yenilerinin 
y.ıpıl1111 .. ından daha t:ok ma.::raflı olarakı anla~ılclıgından Bü
yük /\zizivı· lıi11t•lııı111 ynrn fı3şıııda 1100 metre ıızun!uğuııda 
bir liinel a(:ılıııa~ı karar!, şarak ın:; ıata lı:.ışlamnı~lır. 

Bu ııııntık ıda erazırıın c k ~rızalı ve ert olma ı 
..,j!ı- rnl g<'çı•ğiııiıı ılegişıirilnıl'"'İ 

yeıı i ) ol 111.rriııdf· yapılııı,ıktadrr. 

ı,...ta-,\011 lıına ı \apılac.ıktır. 

kararla ~tırılınıştır. 
Ru kı ıın fü. 'rİıulı' 

dolayı· 

1 nşaat, 
bir de 

1.:2 r;,ooo lır l ılı· ım·yd tııa gel !ıılece~i t.ılııııııı edilen bıı 
i~. 11 ~<) "'ene"' :-ıf)nııııa kad ıı l 11J1d111luııııııı:- ol.wakı ır. Bu :-ııı· 
retJ,., dc\l< l ıJ,.ınir )Ollnrıııııı i~lf'lııı(• lı.ıkınımrlan en \Crıınli 
hıı kı"ınıııııı ıkti ·adi dı·ğeri daha ç11k artını:.: hıılunacaktır . 

UCUZ ve ACELE 

SATILIK KÖŞK 
Nuhkuyusu, Mütevelli Çeşme sol..ak N. 11. 15 dönüm 

arazi üzerine Veysel bey köşkü wayet ehven fiyatle ace
[!] le satılıktır. Mezkur köşk iki kat ve birde çah kat he

rine beş oda, bir matbah, bir heladan ibaret olup ayrıca 

icabında 63 dönüm araziıi birlikte satılır. Görmek ve 
görüşmek için Kadıköy, Moda caddeıi, Zühal ıolıtak 1 
bir ka:-gir ahırdan ibarettir. 

l. =~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!....~~~ ıl il No. 2 ye mur•caat 

tı ....... ~A;;;;";; !i!~l2!i!!!J-Eeıı:ı·ii!iiiJl!lii ii!i!!lll!1i!ii~;/l!!IJ 
•sarlar U. Müdürlüğünden:! 

~ l<ilo 
~u,ı Krern rengı Tipo mürekkebi 
~ '' Açık 
~ 11 l<trnıızı " " 

,, 8 " " il 

t 1 Y ilk ey az otomatik mürekkep 
tı-L lltıd . . . 
,~ ~tbter a cıns ve mıktan yazılı Tıpo ve Otomatik 
it tır. Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın ala-
' p 

~q aıarj k 
i ill 14 d 1 IO.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
ltı.\lıtt} 1(: ~abataşta LeYazım ve Mubayaat Şubesin-

S, rnısyonunda yapılacaktır. 
~tll ,1~tıanıeler parasız olarak hergün sözü geçen 

k İ llabiJir 
'{~ •t~kı·ı .. 
tt }'ilıde ; erın pazarhk için tayin ~dilen gün ve 

S~tı 1( 1? güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
0rnısyoq~ relmeleri ilin olunur. ( I052) 1 -4 

sta bu 1 
25 -2 

Paralar 
Sterlin 627, 

1 Dolar 12.1,-
20 Fransız Fr. 78, -

20 Liret 98, 
20 Belc!k:ı Fr. 80.·
Drahmi 18,-
20 iıveçre Fr. 570,--
20 Leva 20. 

1 Florin 65.-
20 Çek kronu 78,-

1 Avuıturya Sl. 21.-
1 Mark 26, 

Zloti 20.--
Penrü 21,-

20 Ley 12,--
20 Dinar 48,--

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

632, 
126.-
~3.-

106 --
84-' 22.-

580, 
23, 
70,-
82,-
23,-
29,50 
22,-
2S.-
14,-
52.-
32,-
-.--.-

ist:ikrazıar 
Açılış apR;ıı" 

Türk B. 1 Pe,in 18,S.1 18.8.5 
Türk bor. 1 vadf'Ji 18.9.; 18.875 

n ., il Petin 18.ti5 18.65 
,, il Vadeli 18.95 18. 78.'l 

lstıkra:r:ı dahili 94.- 94.-

Borsası 
1938 

Çekler 
Loodon 625, - 626,-
Nev York 0,81)10 0,80 
Paris 23,57 23.5875 
Milano 15,2185 15,23 
Brüksel 4,7080 4,7153 
Ali na 87.51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 64, 1025 
Amsterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4.23 
Madrid 12.65 12,66 
Beri in 1,9822 1,9838 
Varşova 4,?AJ4 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0.!56 
Bükre, 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,fil5 
Yokohama 2,75 2,1'533 
Moıkova 23,53 2..~.51 
Stokkholm 3,10 3 

Esham 
Aç!lış Kapanış 

Aslan çimento 11.20 11.20 
Merku banlt•ı 97, 97, 50 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40 .. ~5 40.35 

1 

(Suite de la 4eme page) 

Reparation extinctt-ıır d'incendie. reperation deı vitreı, materiel 
pour plantation des arbres, articlcs de reparation pupitr .. , rideaux 
et motorine (Mun. lstanbul) N. 62ı 

• ConceHion de la peche peıulant 3 anı (Dir. Bine Nat. lıair) 
N. 621 

Boulonı (Com. Ach. Place Forte Tchanalckale) N. 621 
• Papier de cigarette. feutre, tiuuı de laine de. (Dir. Vrntes Doua• 

nes lıtanbul) N. 621 
Medicaments (Municipalite lstanbul) N. 622 
Raiıins secs (Command. Iıt ) N. 622 
• Chiffonıı (Min. Def. Nat.) N. 622 

• Les aııteriıqucı iadiqueat une veote par •oİ• de surcnehere. 

N. B.- Lu No~ indiquı~" en reg-ard clea :ı.rticlf'!s sont ceux du 

jouraal danı lequel l' .aviı :ı paru . 

™-

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

25 - 2 

FİA TLAR ( Cour!I offic:iels J 
Afion (Opium) 

Butday yumuşak ( Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kızılca (BJe roux) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mııır sarı (Ma'is jaune) 
Kaplıca 

Gü:r: Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaıre) 

,, Trakya ,, Thracc 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus\ 

5 28 
5 20 

4 5 
4 20 
4 32 50 

6-

4 35 

51 

5 37 

.. 7 50 

52 

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

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesaıne 
Mercimek (Lentille) 
Fasulye ufak (Haricot seci 
Burça 
Fındık kabuklu (Noıı.cttcs 
Pamuk yağı (Huile dt: colon ) 
Susam " ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chcvre 
San.sarderisi 
Zerdeva ,. 
Tilki ,, 
TaYıao 

Ponuk 
,, 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 309 
Arpa (Org ) 165 
Çavdar (Seigle) 30 

Uo (Farine) 
Mıa.r (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suıam (se1ame) 
Kuş yemi ('\1illet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

Tiyatrolar 

7 25 

15 -
.1 

37 25 

5 

6 75 

TEPEBAŞI DRA:\1 KISMI 

Yazan: 

Bu akş .. ın 

saat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dram 3 perde 

Necip Faııl Kısakürak 

I mtiyaz sahibi ve yuı itleri 
Dirtllıı:törü: lNDai.I Girit . 

130 -
33 

.3 22 50 

135 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 100 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pols chiche) 
İç fındık (Noıı dec.) 
Un (farin") 
Tifti'· 
Yapak (Molıaire ) 

İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers 

4 15 
86 50 

Buğday (Ble) Liverpul 5 22 
" " Şikago 4 32 
,, n Vinipek 5 92 

Arpa (Orge) Anvera 4 34 
Mısır (Ma1s~ Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 75 
Fındık (nois.) G.Hamburg S9 -

K • 38 -

ESKİ FRANSIZ TIY A TR OSU 

KOMEDi KlS.dl 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi -4 perde 

Yazan 
V on Schönthan 

Türkçesi 
S. Moray 

Bası!dığı 7er: ARTUN Bı ... mcvı 
G.ahıhı Ri11iır .okJtk Nn 10 



t 

mı 

ba 
çı~ 

paı 

nal 
Me' -

Mal -
tJr. 

Oeuxieme Anııee~ No. 623 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Plra. 450 
6 " ,. 850 

12 n 1500 

Etranger: ll aoiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

SAMı....Vl 

Quotidien des Adjudicatiom~ 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ 

--··---

ADMINISTRA 1 ıVI" 

Y oghourtcbou Hail 
ler Etage, N. 3-4 

1 
Galata, Perchembe sııı' 

Pou,. la Pablicit6 •'adreHer! 
a l' Admin.i•tration.-: Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tel~pbone: 49442 

Boite Po•tale N. ı26 1 

Adreıae T ~leırapbique; 
l•taabul - M0N AKASlı 

-
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet ele l'adjudication 

A) AdjurNcalions au Rabais 

Mode 
d'a4;tdicat. 

Prix 
catimatif 

CHtioa. 
Provi•oire 

Lieu d 'adiudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Heure 

Construction-Re1taration- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 
1 

Reparatioa des pont• "Delitchay,, et "Salavat,, 
ı route Karaman-Abdagb (ai .). 

ı ı Construction de deux arches • route Konia-A kchc· 
1 hir e t Konia·Kadınhan 

1 

Reparation plomb et aaphalte au lyc~ t' de g-arçoı-. 
lııtanbul. 

1 

1 

Reparation 
gut. 

Reparation 
teler. 

de chauısee • route Eskıclwhir·Dieu· 

de chauHee s route Eakichehir· T chıf-

Gre a rre 

Publique 2010 94 

.. 2985 13 

Plı cach 12282 38 

" 
11597 10 

.I Electricite-Gaz-Chauff~ Central_(lnstallati~ et Materiel) 

Articlea electrique• : 18 lots Pu blique 2198 75 
lnstallation telcpbonique aux depôbı de poudre ,, -

(aj.). 
Articles electriques : 26 lots Publique 3442 65 

Habillement - ChaussU1res - Tissus- Cuirs. 
t· ----

Costumes: l 13 complet• 
Paııtoufles : 2SOO paires. 

Travaux d'lm,Primerie-Papeterie 

Encre couleur ereme: 150 k. et 200 k .- ld. rouge: 
400 le.· Encre blancha autoaatique : 3CO le. 

Tran•port- Chargement - Dechargement 

Transport deı marchandises pour l'arıaee : 5CO t . 
(aj .). 

Combustible - Carburant- Huile 

Lirnite : 161 t . 
Bois : S8 t. 

Divers 

Paves: 30000 p. 
Sirene d'alarme a double moteur et triple voie 

(marchandiae fabrique Jurlc sirene) : 1 p. 
Materiel pour reservoirs de petrole a Tchoubouklou 

Provisions 

Viande de boeuf : 3502S it. 

1 

Fromaıe blanc : 1 t .- ld. "Kadaer ,, : 
Y oufka . 13 t. 
Paille : 160 t. 

1 t . 

1 Viande de boeuf : 7,9 t. 

i 

ı ı 

Foln : 64,4 t . 
Riz pour pilav : 82SO k. 
Haricob •ecs : 18,5 t. 
Paılle : 70,8 t. 
Orge : 126100 k. 
Paille : 135,2 t . 
Foin 4,8 t . 
Org-e : 14,6 t. 
Foin : 14,6 t . 
Paille : 12,6 t. 

B) Adjudications a la sureochere 
Peaux de boeuf mouton et chevre 
Ble•, orge, mais et ıeigle 

1 

Joua.naux : 250 k;lo• 

Publique la p. 22 

Gre a ıre 

Gre a ıre 

Publique 

" 

Plı cadı 

Grc a g-re 

Pli cach 
Publique 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" Pli cach 

Publiqae 
Gre a ıre 

• 
" 
" 

P.ublique 

" 
" 

160 -

9366 50 

2990 -
2640 -

150 82 

224 -

921 18 

1319 78 

26 -

25i 20 

187 

26 25 

60 -
33 -

12 -

702 50 
90 -

224 25 
198 -
119 20 
242 -
149 -
125 -
107 -
379 
203 --

22 -
5S -
55 -
38 -

Com. Perıa . Vilayet Konia 

" 

Oir. Trav. Pub. i:ııt. 

" 
Eıkichehir 

" " 

14·3-38 

14-3-38 

l 6·3 ·38 

21-3-38 

21-3-38 

15 -

ıs 

15 

14 -

9 eme Expl. Ch. de fer Etat Sirkedii 15-3-38 
Dir. Monopole• Konia 28·2-~8 

15 30 
15 -

1 Exp. Cb. de fer Etat Haydarpacha 14-3-38 15 30 

Com. Acb. Ec. Inr. Gumuchsouyou 
Oir. Oepôl Croissant Rouııe lıtanbul 

K11:1lay Han 

17-3-38 14 30 
Jusqu 'au 3-3-38 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabataclac 10-3-38 14 -

Com. Ach. Place Forte Tchanalc:ltalc 28-2-38 15 -

Com . Ach . Milit . Isparta 

" 

Exploitation Port lzmir Deniz Bank 
Municipalite haeırueul 

-ıc:;;;; Perm. Municipalite lstanbul 
l Oir. Econom. " " 

Com. Ach . lntend. lzmil' 
Com. Ach. Ec. lnr. Gumuchsouyou 
Coa. Ach. lntendance ADkara 

" 
Com. Acb . Milit . Isparta 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ligue !\viation Turque Suc. Duxdje 
• Doursounbey 

Ministere de Justice Ank. 

7 3-38 
7-3-38 

11 -
14 30 

Jusqu•au 1-3-38 
Jusqu'au '·3-38 

28-2-38 14 

12-3·38 
17-3-38 
14.3.37 
15-3-38 

7-3-38 
7-3-38 
8·3-38 
8-3-38 
9-3-38 

10-3·38 
10-3-38 
28-2-38 
?8 ·2-38 
28-2-38 
28-2-38 

7-3-38 
8-3-38 

12·3-38 

12 
14 
15 
15 
10 -
14 
14 
15 
10 
li 
11 -
14 -
14 30 
ıs -
ıs 30 

14 -
15 
10 -

, .._ 

Pazarteıi 28.2.938 

Köy yolu köprGleri İnf. (Erzincan Nafıa Mld.) ,\! 58' 
Arozöz (i.kilip Beled.) .ı'\! 594 
Akhiaar Parti ve Halkevi binası iDf. (Akbiaar etti' 
Karaıbahar (Ank. Ln.) ., ; 603 
Konya ilkokul binası İnf. (Konya Vil.) .\: 605 
Sabun (İst. Komut. SAK) ., ; 007 . 
Sebzeci ve kasap dükklnları İnf. (Ke•kin Belcd.) ;\ 
Hisarbey hamamı tamiri (Kütahya Vakf. Dir.) .\ : WJ1 
Sinop tevkifhane binuı için yap 3 aded jandarııı• -

le•İ inş. (Sinop C. Müddeiumum.) )\:. 609 
Kereviz (Ank. Lvz.) .\~ 003 
Sivil elbi•e ve şapka d•t. Emniyet Dir.) .\~ 6 IO . 
Harici ve dahili elbiae imaliyeai (İst. Teknik Qk. pır 
Ank. istasyonunda yap. parke kaldırım üzerine a•f 

masa iti (OD yol.) .\; 610 
N~rmal kayın travers (Nafıa V ek.) ,;'\"• 61 1 . 1 ı 
Kulçe kurfun (Darphane v~ Dami'a Mat. Müd.) ,\! 6 
Ank. yükaek ziraat enstitÜ•Ü kalorifer tesiaatı ve ~6 

hariç şebekeye bajlanmaaı işleri (Nafıa Vek.) ,\! 
Kuduz b .. t. ifrağı inf. (İzmir Vil.) .\! 611 
Yulaf (İaparta A•k. SAK) ;\ ; 611 
Fatih Zincirlikuyuda yap . orta okul bina•ı iaş. (İ•t· 

.\; 613 
Yaprak tütün nakliyatı (Edirne İnhiı. Müd.) ,\; 615 
.. Ayın Tarihi,, mecmuaları ba•hrılmuı (Matbuat V· 
Branda bezi (Çanak. Mst. Mvk. SAK) .\ : il8 
• Hurda Jemir v.s. (İ•t. Vakf. Müd.) .\! 618 . 

6 
E•kişehir cezaevi tamiri (l•klşchir Nafıa Müd.) ·'' 
İktiaat vekaleti bodrum kat pencerelerine jaloıi lı• 

(Nafıa Vek.) .\ : 618 ~ 
Tohum ı•lah ve deneme tarlasında iki heli ve l•'' 

aun İnhia. Batmüd.) .\~ 620 
Tütün ulalı ve deneme tarlaaında hangar yap. (5' 

Batmüd.) .\; b'20 
Yanl'ID •Öndürme aletleri tamiri (İat. Beled.) ,.\; 621 

iıt. 45 ci mekt. cam tamiri (İat. Beled.) .~! 621 
' Aiaçları muhafaza için alit ve edevat (lst. Beled.) 

Tamirat malzeme•İ (İst. Beled.) .:\! 621 
Y aıı masası ve perde (İıt. ,, ,, 621 
• Balık avlamAk hakkı (lzmir Defterdar.) .\~ 621 

1 
Civata (Çanaak. Mat. Mvk.) .\! 621 1 
* Sigara kağıdı, yün men•ucat, keçe v.s. (İ•t. Güı' 
Motorin (lst. Beled.) .\! 621 
Karaağaç müeııse1&tı için ecza (İst. Beled.) N. 6'il 
Kuru üzüm (İat. Komut.) N. 622 
• Bez parçaları (MMV) N. b22 

* Önlerinde yıldız. itareti olanlar müzayedeye •' 

Hamiş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin ' 11 

Lundi 28·2· l 938 
~,, 

Constructıon poals aux vıllaıH (Dir. Trav. Pub. 
Arroıeuse (Muaicip. lıkilip) N. 594 1 
Construction bitıment Maison du Peuple a Akhisar 

Peuple Akhisar) N. 597 
Ugumes : 2 lota (lntend . Ankara) N. 603 ~ 
Constr. bitiment ecole Primaire a Konia (Vilayet 
Savon (Command. lstaabul) N. 607 
Constr. des magasins (Municip. Kesitin) N. 607 / 
Rep. du hain Hisarbey (Dir. Vakoufı Kutahıa) N· 
Constr tours pour gardiens au penitencier SinoP 

Rcp. Siaop) N. 609 61~ 
Costumes et chapeaux (Dir. Surete lstanbul) N. 1 
Confection des costu111es (Dir. Ecole Tecbnique 15t 
Con•tr. en .upbalte a la •tation d'Ankara (Cb. 0~1 
Traverses en bois d'hctre (Min. Trav. Pub.) N. 6 
Lingots de plomb (Dir. Palais de Monnaies et 'fi~ 
lnıtallation de chauffare central a l'lnstitut arri'

0 1 
de l'installat ıon d'eau au reıeau exterieur (M'"i 

Rep. a l'lnıtitut de maladie de la rage (Vilayet 1' 
Foin (Com. Ach . Milit. Isparta) N. 611 ,dl 

CoHtruction bitiaent ecole Secondaire a Fatib (V 

N. 613 t 
Transport de feuilles de tabacs (Dir. Monopole• I 
lmpresaion de la revue "Ayın Tarihi,, (Dir. Ge11 ~ 
Toile (Brandıı) (Com. Achat Plı:ıce Forte chan•~· 
• F~r c.:ımelote (Dir. Vakoufe lst.) M. 618 , 
Reparation penitencier a E•kicbebir (Dir. 'fr' 

N. 618 
Coastruction jalou•İes au rez·de·chaus•ee du bİ 

deıı Travaux Publics (M)nistere des Travauıt pı 
Construction hangar, vespasienne, et lavabo ad 

bacs (Dir. Monopoles Samsoun) N. 620 

(Lire la ııuıte ea 3mo pare) 


