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~ C_i_ıı_ıi ____________ Ş_e_k_li ____ M_uhm. bed. Teminat 

.) x 
Münakasaıar 

<ıat, Tamırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
--~-----

1~11Y ceıaevi bahçesinde pavyon inşısı (temd) 

~ 
1
%atya-Darende yolunda. menfe~ inşaatı 

.Y 5-fÔ 1 Yet aygır deposunun ıkmalı ınşaatı 
7 Q 1 56 ncı mekt. tamiri 

aııkesir mrk. yap. doğum ve çocuk bakımevi ve 

, ~dtbe nıekt. inşaatı 
t\f~ •nada Türkkuşu binası inşaatı 

~ri-Kırtasiye-Yazıhan~ Lev~ımı 
\; '~r k 

\ı' ı ıııatbua: 6 kalem 
atır ve evrakı matbua: 37 kalem 

5 ~~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~'ıı ~ •t bezi: 30000 m. 
N s(ı ~İse: 370-430 ad. 

~~ 
•rpin: 370-430 ad. 

_}/ ~llı'ı k J k " - - ·L 0 • stırr h r ·aryo a, pamu , şı te yuzu, nmerıı.an ezı, 

paz. 

n 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

" 

aç. ekı. 

" 

3193 09 
970 30 

1043 20 
247 50 

780 -
2311 -

kap:ılı z. 21000 -
,, 8170 -

aç. eks. 1935 -

n 855 89 
•it niye ve pamukların atılması (lst. 1 ci yatı 

'y ()kutu için) 

~:~lık elbiselık kumaş: 1500CO m. (tart. 450 kr) kapalı z. m. O 60 
•: 5000 m. aç. okı. 900 -

~ya, ve büro eşyaıı, Muşamba-H~h v.s. 
(}tlll· JI ~ ır karyola (Bak mensucat sütununda) aç. eks. 

il t~ Cuk lcaryolası: 25 ad. 
lllaneiyon karyoluı: 1 ad. - dolap· 1 ad. (temd) 

aııb ~yat-Boşaltma-Yükletme v.s. 
r, 
~h~rak tütünleri nakliyatı: 250 t. 

ısar mamulatı ,, (1 sene müd.) 

~er 
rJı' ~e-Tahta v.s. 

ç, tıı 
telgraf direği: 2300 ad. 

s' f~al rukat, Benzin, Makine y aglan v. ~. 
~.~ 

Jıl tıpte maden kömürü: 80-1( O t. 
~,. 

~ 

paz. 

• 

aç. ekı. 

n 

kapalı z. 

aç. eka. 

400 -
1150 -

5230 

lfiOO -

~ltt 
9,;sl 

8 
al: 100 t. - külçe: 80 t. · antimuıın: 10 t. (şart. 

~ 62 kr) 

kapıl. z. 195000 - ve 
172400 -

~ .. t~e b:ışlı karfiçe çivisi (muhtelif eb'atla): 2230() k. 
Bıe#1 ~ y..,an torbavı; 1200 ad. • gebre: 4000 ad. 

~ Paklı bakraç: 35 ad. 

aç. eks. 4221 50 
1755 

'r•~öy k.oprüsünün açma motörünün iki kapa~mıa 
55-' {) dt~iştirilmui 

tllı· 6 ~- ır tel muhtelif eb'atta: 4300 k. ,, 
&.lı!riik yol malzemesi: 8 kalem kapalı z. 
4ı:ıı~ radyatör kafesi imalı ve yerlerine takılması i i 42 ad. aç. ekı. 

paz. 495 -

750 
91701 48 

4914 
30000 -~b•danlık malzemesi: 535 kalem (şart. 150 kr) kapalı z. 

tııa: 132 k. - tartı kayışı: 132 k. paz. k. 4 -

do ~t, Sebze v. s. 

t)tirıyaf: 2 t. 

~bun: 4.5 t. 

~t~~z peynir: 1,2 t. - kaşnr peynir: 1,2 t. 
1rdeksiz üzüm: 5,1 t. 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" 

2,5 ,, 
2,1 ,, 
3,3 ,, 

y .. ,, 5 ,, 
S &4 •ebze: 12 kalem 
~t: ıs t. 

~ Müzayedeler c . 
~\'•nizli bidon, tayyare akıamı motör, yağ ve 

f) eQzin tulumbası v.s. eşya 

'll'ıuldu ve ipekli mensucat, elektrik gramafon ak· 
f;' SıtQıı Ve pılak, deri taklidi ~apka, keman v.ı. efYA 

<ı:~ boru, döşemelik kağıt, çubulc halinde demir, 
c~ 0knıe demir boru v .•. eşya 

\ibre: 300 araba (tcmd) 

aç. eks. 900 -· 
,, 1575 -

• k. 0,48-0,72 

" 1224 -

" 400 -
,, 504 -

" 858 -

• 1200 -
,, 821 

" 1500 -

aç. art. 

" 

" 180 

239 48 

78 24 

5340 74 

2174 81 

58 50 
173 32 

1575 -
613 -

146 -

64 19 

5750 -
67 50 

87 -

75 -

292 25 

120 -

11000 - ve 
9870 -
316 62 
263 25 

56 25 
5835 07 

368 55 
2250 -

57 90 

67 50 
118 13 
108 -
92 
45 -
39 -
65 
90 -

61 58 
112 50 

13 50 

Müracaat yeri Gün Saat 
--~------~--~ 

Konya C. Müddeium. 28-12-37 
Malatya İlbaylığı 10-12-37 
lstıınbul Belediyesi 6·1-38 

" 
24-12-37 

Balıkesir Vilayeti 6-1-38 

Türk H. Kurumu Ank. Adanıı 10-1-38 

Konya Huıusi Muhas. O. 
lst. Vakf. Oir. 

M. M. V. SAK 
Balıkesir Ortaok. SAi( 

n 

lstanbul Belediyesi 

6-1-38 
6-l-3S 

7-2·38 
30-12·37 

(tashih) 
30 12-37 

(tashıh) 

6-1-38 

14 
itib. 1 ay 

14 -
14 -
15 

15 -

15 -
15 -

15 -
15 -

15 -

14 

Jndr. G. Komut. Ank. SAK 10-1-38 10 -
Devlet Basımevi Dir. 7-1-38 15 -

lstanbul Belediyesi 

n 

lstanbul Komut. SAK 

6-1-38 
24-12-37 

7-1-38 

14 -
14 -
15 -

Bılıkeair 1nhis. Başmüd. 14-12-37 itib. 20 rün 
lnhis. Samsun Tütün Fbr. 7-1-38 14 --

O. D. yolları Ank. H. paşa 6·1·38 15 30 

Yüks. Deniz Tic. Mek. M. 6-1-38 14 -

D. O. yol. Ank. H. paşa 

O.O.yolları H. paşa 
Çanak. Mst. Mvk. SAK 

., 
lıtanbul Belediyesi 

"-2-38 

6·1-38 
27-12-37 
27-12-37 
24-12-37 

15 30 

10 30 
11 -
11 
14 -

Devlet D. yol. H. pa~a 27-12-37 10 -
,, Ank. • 7-2-38 15 30 
,, H. paşa 10·1-38 10 30 

M. M. V. SAK 8-2-38 15 -
Jndr. Gen. Komut. Ank. SAK 11-1-38 10 -

Afyon Kor SAK 4-1-38 14 -
,, 4-1--8 14 

Yükı. Müh. Mekt. SAK 12-1-38 14 
Vize Ask. SAK 10-1-38 17 

• 11'-1-38 16 -

" 
10-1-38 11 

,. 10-1-38 15 -

n 10-1-38 14 -
Deniz. Lvz. SAK 6-1-38 11 -

" 
6-1-38 14 -

lst. Gümr. Başmid. 

" 
24-12-37 13 30 

Samsun Gümr. Müd. 28-12-37 10 -

lstanbul Komut. SAK 25-12-37 11 -

İnşaat - · amirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Konya C. Müddeiumumiliğinden : 

Konya ceı.a evi bahçesinde yeniden yaptırılacak olan 
3193 lira 9 kuruş keşif bedelli pavyonun inşasına talip 
çıkmadığından eksiltme 28. t 2.917 gününe kadar 1 O gün 
müddetle uzatılmıştır. 

.Eksiltmeye girebilmek için muharnmen bedelin yüzde 
yed!buçuğu olan 239 lira 48 kuruşll1k teminatı muvakkate· 

lerini o güne kadar komisyon riyasetine vermiş buluna
caklardır. 

Bu iş hakkmdaki evrakı fenniyeyi görmek isteyenlerin 
her gün ceza evi direktörlüğünde baş vu maları Jazımdır. 

İhalenin 28.12.937 sah günü saat 14 de Konya C. 
Müddei umumilik dairesinde yapılacağı ilan olunur. 

Malatya lıbayhğından: 

970 lira 30 kuruş keşif bedelini muhtevi olup Malat
ya - Darende yolunda yapılacak menfez inşaatına on gün
lük eksıltme müddeti zarfında da istekli çıkmadığından 
10.12.937 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 

isteklisine verilmesi kararlaştırılm\ştır. İsteklilerin vilayet 
daimi encümenine mürac atlara ilan olunur. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Balıkesir merkezinde yapı

lacak Doğum ve çocuk Bakımevi ve Ebe mektebi bina
sıdır • 

2- Eksiltme 6. 1.938 perşembe günü saat 15 te Ba· 
lıkesir Hükumet binasında Encümen vilayet odasında ka
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve müteferri evrak vilayet 
Nafıa Dairesinde ve Encümen kalemind~ görülebilir. 

4 - Eksiltmiye girmek için isteklilerin 5340 lira 7 4 
kuruş muvakkat teıninat vermeleri ve Nafıa vekaletinden 
937 yıh için alınmış yapı müteahhidliği vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 

5- istekliler teklif meidublarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Encümen riyasetine mak
buz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Türk Hava Kurumundan: 

Adaoada inşa edilecek Türkkuşu binasına aid eksilt
me şartnamesidir : 

1-Eksiltme götürü olarak ve kapalı zarf usuliledir. 
2 - Eksiltme 10.1.938 pazartesi günü saat l 5 de Ada· 

na T.H.K şubesinde yapılacaktır. 
3 - Eksıltmeye DŞağıdaki şartları haiz olanlar girebilir. 
A - Kanuni ikametgahı olmak 
B-Türk olmak. 
C-Halen inşaat müteahhidi olarak faaliyette o duğunn 

dair resmi vesika ibraz etmek. 
O-Şimdiye kadar bir defa en az 25 bin liralık res

mi bir bina inşaatı işini muvaffakiyetle başarmış olduğu· 
nu isbat etmek . 

E- Dördüncü maddede yazılı muvakkat teminata ver
mek. 

F -Mukavele müsveddesi ve ona merbut bilcümle ev· 
rakı ıörüp imza etmek. 

4-Bu işin muvakkat teminatı yüzde 7.5 hesabile 2174 
lira 81 kuruştur. 

5-İstekliler muvakkat teminatlarını eksiltme saatinden 
bir saat evvel T.H.K. Adana şubesi veznesine yatırarak 
alacakları makbuz ve 3 madde C. ve D. fıkralarında ya· 
zıh vesaiki teklif mektublarını havi k&palı zarfla birlikte 
eksiltmP. saatinde T. H. K. Adana şubesinde toplanacak 
eksiltme komisyonuna tevdi edeceklerdir. 

.. 



"' 
6-Kati ihale türk hava kurumu umumi merkezinden 

sorulduktan sonra yapılacaktır. 

* * * İst. 56 ıncı mektebin tamiri. Bak: 2 nci sahifedeki lst. 
Belediyesi ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Konya Hususi Muhasebesinden 
Muham. 
bedeli 
Lira 
350 

Adet Cilt Hamuru 

82 
ll6 

32 

32 

8 

O t 000 Renkli kağıttan 

5000 
33600 

ı 1200 

11200 

7500 

O 22 kiloluk J ci 
O Eser cedit 7 N. 

o ., ,, " ,, 

o " ,, ., ,, 

o ,, " ,, " 

Cinsi 
Arazi tahrir ihbarna· 
mesi 100 varaklı. 
Arazi tahrir cetveli 
Arazi tahrir itiraz-
larına ait idare heyeti 
mazbatası. 

Arazi tahrir itirazla· 
rına ait idare heyeti 
raporu. 
Arazi tahrir itirazla
rına ait varidat me
murluğu derkenarı 

Arazi tahririne ait va-

MÜNAKASA GAZE.Tt;Sl 

adet dolabının ihalesi pazarlıkla 7.1.9::\8 cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı l 150 liradır. İlk 
teminatı 87 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazıh vesikaları ıle ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satmalma komisyo
nuna gelmeleri. 

• • • 

25 tane çocuk karyolası alınacaktır. Bak: 2 ıncı 

·sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
~~-=---~----~~-~-

İnhisarlar Samsun Tütün Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızdan gidecek ve fabrikaya gelecek levazım 
ve sair eşyanın .açık eksiltmeye konan bir seuelik nak
liyesini ihale etınek üzere \ 5.12.937 tarihinde talip zuhur 
etmemiş olduğundan ihale 7.1.938 tar!hine musadif eden 
cuma günü saat 14 e bırakılmıştır. isteklilerin şartna
meyi görmek üzere resmi dairelerin açık bulunduğu gün
lerde fabrika mamul tütün şubesine, eksiltmeye girmek 
içio de muhammen bedel üzerinden 75 lira muvakkat te· 
minatla tayin olunan gün ve saatte komisyona müracaat· 
ları ilan olunur. 

ridat memurluğu itirazı ı 
780 1 ~~!"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!"llllııml!!!'!!!"~-.... -""""'.~' ... -........... .u.ı ........ --------- -· 

Yukarda cins ve miktarı yazılı 780 lira muhammen 1( t 1 t · 
bedelli evrakı ma:bua açık eksHtmeye konulmuştur. Ta- ~ ereste, a 1 a ve saıre 
lip o!anların muhammen bedelin yüzde yedibuçuğu olao 
58 lira 50 kuruş pey akçelerile birlikte ihale günü olan 
6.1.938 günü saat 15 de vilayet daimi encümenine mü
racaatları ve daha ziyade malumat almak isteyenlerin 
husuıi muhasebe müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-ı ·undur a-Çamasır v :!.:_ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyon':lndan: 

30 bin metre kanat bezi müteahhit nam ve hesabına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. ldare:.inden: 
lık ekıiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 5230 lira olan 

1 2300 adet çam tela-raf direği 6-1-938 perşembe günü ~ant 15,30da 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satan alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 29'l,25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesika
sı ve tekliflerini aynı gün saat l4,30a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada mal~eme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, lzmir ve Eskişehir 
maj'azalarıodan dağıtılmak tadır. 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen be-

1

. Mahrukat Benzin-Makine va~lan v. , . 
deli 21 bin lira olup ilk teminatı 1575 liradır. İhalesi 1 -
Şubat 938 pazartesi günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gire· y-k k D . r· t M kt b. M-d" 1-,.·· d . 

ı u se enız ıcare .e e ı u ur u5 un en. 
cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde is· 1 Miktarı Muhammen Çoğu tutarına nazaran 
tenilen belgelerle birlil<te ihale gunu teminat ve teklif 1 Cinsi Çoğu azı fıah Çoğu tutarı muvakkat teminatı 
mektuplarını eu geç bir saat evveline kadar Ankarada ton ton lira kr. lira kr. lira kr. 
M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. Kriple ma- 100 80 16 00 1600 00 12() 00 

den kömürü 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Miktarı Cinsi Tahmin tutarı Muv. pey akç. 
5000 metre Tela 900 lira 67,5 lira 
Basımevimiz için yukarıda yazılı miktarda açık eksiltme ı 

ile tela alınacaktır. İsteklilerin 7. t.938 cuma gunu saat 
t 5 te muvakkat pey akçelerile Basımevi idare komisyo· 
nuna müracaatleri. Şartname parasız olarak Direktörlük· 

lükten alınabilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

1- Metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf 
ve örneğine uygun 15000 metre yazhk kumaş l 0.1.938 
pazartesi günü saat t O da kapalı zarf usulil e satın alı

nacaktır. 
2- Buna ait şartname dört yüz elli kuruş ltarşılığın· 

da komisyondan alınabileceği eksiltmesinde girmek ıs· 
teyenlerin 5750 liralık ilk teminat makbuz veya banka 
mektubunu ve şartnamede yazılı diğer belgeleri muhtevi 
teklif mektublarını belli gün ve saat dokuza kadar ko· 
misyona verilmiş olmaları. 

Balıkesir Ortaokulları Satınalma Komisyonundan: 

Enanın nevi azı çotu tahmini 
fi at 
lira 

muvakkat 
teminatı 

lira 

eksiltme 
'ekli 

Kuma,ile be-
raber takım elbise 370 430 8170 613 kapalı zarf 
İskarpin 370 430 1935 146 açık ekailtm~ . 

Balıkesir yatılı ortaokullarının ihtiyacı olan yukarıda yazılı ıkı 
kalem giyecek efyaaı onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. Elbise ve kunduraların ihaleleri 30-12-937 perşembe günü saat 
15te Balıkesir hükumet konağında Kültür direktörlütü odasında 
yapılacaktır. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Komutanlığı SatınaJma Komisyonundan: 

lbale günü talibi çıkmayan Ekstansiyon karyolası ile bir 

Mektebimize lüzumu olan muhammen fiatı, miktarı ve muvak
kat teminatı yukarıda yazılı kriple maden kömürünün 6.1 38 per· 
şembe günü saat 14 de açık eksiltme ıuretile mübayaa ve iha
leıi yapılacaktır. 

Talihlerin şartnameıini görmek üzere mekteb muhasebesine 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde şartları haiz 
olmaları lazım gelen eksiltmeye iştirak edeceklerin de yukarıda 
yazılı muvakkat teminatlarını İstanbul Yüksek caektebler muha· 
sebeciliği veznesine yatırdıklarını rösterir makbuzlarile veya 
banka mektublarile ve ticaret odası yeni yıl belgelerile mekteb
de müte1ekkil komisyonu mahsusuna belli gün ve ıaatte müra-
caatleri. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uumum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 195000 lira olan l 00 ton metal ile 
muhammen bedeli 172400 lira olan 80 ton külçe kalay 
ve l(.ı ton antimuvanın bedeli serbest dövizle ödenmek 
üzere 4.2. 1938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal için l 1000, kalay ve 
antimuvao için 9870 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesika
sı tekliflerini ayni gün saat 14,30a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 862 kuruşa Ankara ve Haydarp.ışa vez-
nelerinde satılmaktadır. 

• Muhammen bedeli 4221 lira 50 kuruş olan muh-* • 
telif ebatta 22300 kilo freze başlı karfiçe çivisi 6. 1.938 
perşembe günü saat 10,30da Haydarpaşada gar binası 
içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 316 lira 6ı kuruşluk muvakkat tem:natlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
misyonu tarafından parasız 

Haydarpaşada satınalma ko
olarak dağıtılmaktadır. 

* • • Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve L imleri 

1, ..... --............................. mz:=-------,. 

İstanbul Belediyesinden: 
MuhamıneP 

bedeli 
Karaköy köprüsünün açma motörünün iki 

kapağının değiştirilmesi 495 
lstanbul 56 ıucı mektebin taniri 247 50 
Düşkünler evine 25 tane çocuk karyolası 400 

Yukarda keşif bedelleri yazılı işJer ayrı ayrı pa' 
zarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görlleb;lir. İstekliler 24.12.937 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. -

aşağıda ynzıh iki grup malzeme 7.2.1938 pazartesi giinü sB 
15, ':füdan itibaren :,ıra ile 'Ve kapalı zarf u~ulile Anknrsdl 
l<lare binasında satın ahnucaktır. 

Bu i~e girmek İ:,tİ)erılerin teklif c:dilecP-k malın ye~ 
veya ecnebi olduğuna ~öre hizalarında yazılı muvakkat tt' 

miııatla kanunun tayin rttiği rn~iblan \8 Nafıa müte'~ 
hitlik ve::-ika 1 \e tekliflerini ayııi gün saat 14,30a kadar ııe 
grup için ayrı zarf lı:ıJinde Komi .. yon Hei fiğine \ ernıefe( 
lazımdır. 

Şartnameler 1 <X) kuruş mukabilinde An kar~ ve 
pa~a veznelerinde .. atılmaktadır. 

* . "' 
Grup 1 mi 

Yerli mala aid 
~luham. Muvak. 

lıeı]el teminat 

Ecnehi mala aid 
~luham . .l\luvakk~ 

1 8 kalem kiiçiik yol 
malzemesi. 

Lira Lira 
hııdel 

Lira 
91.701.48 

tP.ıniııB 
Lir~ 

I 

2 28 kalem muhtelif 
riıı ... ve eh'aclda lıu-

5.835.0 

Jon ve vidalar. 70.183.21 L759,l6 38.716,81 :?.903.l 
• * • 
\foharnınen hedeli 750 lira olan 4300 kilo muhtelif elı· 

adda demir tel 27.12.937 pa ... arte. i giiııü saat l0.30da Bı.ı~ 
darpaii'ada gar hina:::ı dahilindeki Komi::,yon tarafından pazB 
!ıkla atın alınacaktır. 

Bu işe girmek i tiyeıılerin 56 L. 25 Kr. muvakkat tenıiıııl 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte pazarllP 
güııü ::.natine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ada atınalmn Koırıi·' 
vonu tarafından flara ız olarak dattıtılmaktadır. , n 

,., *,.. Muhammen bedeli 4914 lira olan Ankara gar binası iÇ1; 

dtki kalorifer radyatörleri için 42 adet bronz radyatör kafesiıı'' 
imali ve yerlerine takılması işi 10· 1-938 Pazartesi günü saat ıo.' 
da Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma Komisyonu t•'' 
fından açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
. Bu işe girmek iateyenler;{I !.:~nunuo. tay~n .ettiği vesaik ve~ 
lıra 55 kuruşluk muvakkat temınatlarıle bırlıkte ekıiltme gıı11 

saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe aid 'artnameler Haydarpaşada gar binası içindeki •' 

tınalma komisyonu tarafından paraıız olarak dağıtılmaktadır. 

Çanakkale Müst. Mevki Satınalma Komiıyonundan: 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri hayvanları için sıJ 

adt"t yerli ve 700 adet katona h:ayvan torbuiyle 4000 adet gebr' 
27.12.937 pazartesi günü saat 11 de satınalmacaktır. Muytabif' 
nln tutarı 1755 liradır . İlk teminatı 263 lira 25 kuruştur. iste~lf 
lerin vesika ve teıninatlarile belli saatt Çanakkalede Müstabketl' 
mevki satınalma komisyonuna &'etmeleri. . 
. •"' • Çanakkale Müıtahkem Mnki birliklerinin ihtiyacı iÇ1

; 

lsianbu) levazım amirliği satınalma komisyonunda bulunan e~S~ 
dahilinde 35 adet kapaklı bakraç aatınalınacaktır. Taliblet1 

27-12-937 pazarteai gün saat 1 l de Çanakkalede müslahkem roe' 
ki satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan; 

535 M. kalem avadanlık malzemHi kapalı zarfla ekıilt~~~ 
konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 30 bin lira ilk teminatı ?:!/ 
liradır. İbaleai 8 Şubat 938 sah günü sııat 15 dedir. Şartnaı:rıe'' 
150 kuruşa MMV. sahnalma komiıyonundan alınır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir kilosuna 4 lira kıymet takdir edilen vasıfları~! 
uygun l 32 kilo zahma ve 36 kilo tartı kayışı l t.1.9"" 
sıı lı günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

$artnamesi parasız Komisyondan alınabilecek bu e~' 
siltmeye girmek isteyenlerin 57 lira 90 kuruşluk teminB1 

makbuıu ile belli gün ve saatte komisyona başvurmalar•· 

• • • 
Karaköy köprüsünün açma motörünün iki kapağının defi( 

tirilmesi. Bak. 2 nci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 
• • • v 

Vaıon ve lokomotif ~erenleri v.s. kriko alınacaktır. Bak ' 
Demiryolları ilanlarına. / 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

o~niz Levazım Amirliği atınalına Koıni .. yonundan: 
1 ·- Tahmin edilen bedeli 8 ' ] lira olan l2 1'alem mul~' 

telif cin::, ve miktarda ya:. ebze, 6 lkincikanun 1938 taı1' 
hine rastlayan perşembe günü saat 11 de açık eksiltme usıJ' 
lile alınacaktır. 
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. 2- İşlıu 12 kalf!rn ya~ :::elızf"nin muvakkat lt·minatı 61 
lıra 58 kuru~ olup ~ıı.rtname~i Komisyoııdan hergün para~ız 
olarak alıııal:.ıilir. 

:~ İ::ıteklilerin Ka~ınıpa:.ada bulunan KomLyona miira-
C&atları 

*"' * 1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan 15000 ki
lo üt, 6· 1-938 tarihine rastlayan perşeınbP günü saat 14te 
açık t'kf:iltmc ırııli!P. alınmak üzere münaka:;aya konulmu~tur 

2 - Mu\'akkat lPminat 112 lıra SO kuru:.tur. Şartrıaınc:;i 
Komi ... yondaıı hcrgün parasız olarak 'erilir. 

3- l::ıtekllleı in Kcı::ıımpa~udu bulunan lrnmisyona ınüra· 
Cilatları. 

* * • 
1200 kilo beyaz peynir ile 1200 k. kaşar peyniri alınacaktır. 

e,k: Yüksek Mühendis Mektebi A.E.K. ilanlarına. 

ÜZ O ELE 
İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

MKN 8452 SLC markalı 556 numaralı kanuni aafi sikleli 113 
kilo ağırlığında I0405 lira 18 kuruş değerinde safi ipek mensu
~at, MKN 7888 HK 397 98 M ve NKS 486 K 7969 L 9 KD ipek· 
lı Pamuklu mensucat, MKN 8662 HHM &03652 M ve NKS 139 K 
988 L 35 K ' Makaraya sarılı sun'i ipek ipliği. Bu eşyalar 2490 
•ayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince pazarlıkla MKN 7955 79 
8Q, 723 2 I, M ve NKS 13 K 105 L 21 KD deri taklidi şapka kenarı, 
MK.N 7883 MB 4882 M ve NKS 4 K 600 G 47 L 6 KD galalit 
llıikrofon ve aksamı, MKN 7884 MB 4882 M ve NKS 2 K 2 L 
95 KD demir mikrofon sehpası, MKN 7882 MBM ve NKS 23 K 
69 L 94 KD Elektrik gramofon ak1&mı ve pikab 1549 sayılı ka
llun mucibince 24.12.937 gününde saat 13,30 da 2490 sayılı kanun 
biikümleri dairesinde Sirkecideki Reşadiye cd . Gümrük satış sa-
10nunda açık arttırma ile satılacağı isteklilerden yüzde 7 ,5 pey 
nkçesi ve Maliye ünvan te:ıkereai istenir, pey akçelerinin saat 
12 ye kadar yatırılması mecburidir. 

• • • 
(Dünkü nüshadan devam) 

MKN 8535 MLS 90 104 M ve NKS 3362 K 1341 L 80 KD 
Sırlı demir baoyo MKN 8580 BSN 1640 3 4 M ve NKS 101 K 148 
l 23 KD alıcı rad>'o MKN 8313 NMK 75930 M ve NKS 99 K 
b'75 L 6 KD müteaddid boyasız yün ipliği MKN 8614 NWK 75931 
~ ve NKS 92 K 753 L 59 KD müleaddid telli boyasız yün ipli
ği ihale günü 20.1.938 .~KN 8528 HS 71 2 M ve ~KS322 K 1770 
l 1 l KD pamuk örme mensucat MKN 8601 CiNTI M muhtelif 
N!<s 8 6 K 1431 L 59 KD oto dış lastiği MKN 9065 İZF M 
llluht"lif NKS 1216 K 200 L 82 KD toprak boya MKN 9L62 SF 
M bila NKS 2337 K 209 L 46 KD mükellH manyazit MKN 9854 
~A 3318 19 M ve NKS 140 K 2899 L 70 KD Deri taklidi mu
'-rnba MKN 699 bili M ve NKS 700 K 216 L 65 KD cilllı top
"'-k şişe MKN 1190 ASN 8376 1 5 M ve NKS 533 K 580 L 32 
l(n boyalı zımpııra MKN 7580 Gll NF 30 4 M ve NKS 30 K 89 
l 37 KD cilalı pirinç karyola MKN 8393 ZF 3 M ve NKS 4 l K 
1 3.~ L 3 KD arası lastikli pamuk mensucat ihale günü 24.1.938 
9152 TMSC 42 46 M ve NKS 461 K 188 L 2 KD galalit levha 
MI<N 8661 LJZS 161 M ve NKS 76 K ll I L 30 KD kasanız bo
hlı pamuk mensucat MKN 1056 bili M ve NKS 411 K 58 L 44 
l(n levha halinde dam camı MKN 7786 S demiyes l 45 M ve 
NI<s 2250 K 318 L 74 KD toprak boya MKN 1200 LRV H609 
3639 2 M ve NKS 61 K 200 G 651 L 72 KD ahize makinesi 
({artyo MKN 120ü LRV 8639)2 M ve NKS l'l K 500 G 45 L 80 
1(1) Transformatör MKN 1458 ETKiM 2268 2269 M ve NKS 447 
1( 5.ı L 37 KD benzol. 

MKN 8451 PH 110 M VE N KS 73 K 35 L 3 KD Aıid Sali- ' 

MÜNAKASA GAZETESi -

1
. h. l U. Müdü ·lüğü 1de : 

u i ısar..._a __ r __ k--= _ 

1 lVlıktar ve eb'adı şartname ve listelerinde yazılı 386 
parçadan ibaret yeınek masası, sıra, elbise ve yemek do· 
lab, ile akajo renkte sıındalya resim ve planları muci
bince pazarlıkla yaptırılacal.tır. 

il -~ Pazarlık 24.Xtl.937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- fsteklilerin pazarlıkiçin tayin edilen gün ve sa
atte yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
(8229\ 1262 4-4 

1-şartnamesine ekli listede yazılı muhtelif eb'adda 1590 
ruetre yuvarlak kıvrılmış ve yassı kayış p·azarhkla satın 
alınacaktır. f9 

11 - Pazarlık 27.XIl.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yii:r.:de 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
mısyona gelmeleri ilan olunur. (8362) 1281 3-4 

l.!_s~nbul P. T :_!· Vilayet Müdürlüğünde;;J 
idare ihtiyacı için 4000 kilo benzinin alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 4. 1 .938 salı günü saat 15,30 da Büyük 
Postahane binası birinci &..atta istanbul P. T. T. Vilayet müdür· 
lüğünde müteşekkil alım sntım komisyonunda yapılacaktır. Be
her kilosunun muharnmen bedeli 21.65 kuruş hepsinin 866 lira, 
muvakkat teminat 64 lira 95 kuruştur. İsteklilerin ,artnamesini 
gö~mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışına gün
lerınde mezkur müdürlük idari kalemine eksiltme gün ve saatinde 
muvakkat teminat makbuzu ile birlikte komisyona muracaatları. 

(8439) 1291 2 4 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye 
konan meva
dın cinai 

Miktarı Tahmin Pey Eksiltme tarihi 
Kilo Fiatı K. akçesi L. gün ve saat 

Beyaz Peynir 1200 48 108 12-1-938 Çartanba 14 
Kaşar Peynir 1200 72 

Mektebin 937 mali senesi raayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı 
olan yukarıda cins, miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminııtı 
yazılı erzak açık ekıiltmeyc konulmuştur. Eksiltmesi hizasında 

gösterilen gün, tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini gör· 
mek isteyenlerin hera-ün ve eksiltmeye 2ireceklerin belli gün ve 
saatte Gümüşsuyundaki Mektep binası dahilinde toplanan komis· 
yona müracaatları ilan olunur. (8509) 1302 1-4 

11İlik MKN 8310 AS 58 M VEN KS 141 K 951 L 7 KD müsta- ......,~~-~~'!'-"'-~"""""!!!!~~~~=--~~-'"'!~~~~~~~~!!!!1!!:~~~~ 

ltlel yün elbise MKN 8454 RO 18240 M VE N KS 99 K 48 L 53 
l(o ::ulfat dö sud ihale günü 25.1.938 MKN 9146 GiLKRİST 
~OKER 12 M VE N KS LK 700 G L 13 KD kağıt takvim 
l\tl(N 914~' PXCM 92561 M VE N KS 94 K 206 L 98 KD liııtik 
ökçe MKN 9144 PXCM 92561 M VE N KS 35 K S L 62 KD 
demir çivi MKN 9143 PXCM 92558 59 M VE N KS 205 K 441 
l 44 KD lastik ökçe MKN 9142 AFUM 78505 M VE N KS 46 
1( 30 L 52 KD çelik levha MKN 9141 W 127 130 M VE N KS 
58o K 1396 L 5 KD topu boyalı pamuk menoıucat MKN 9140 FK 
3 12 M VE N KS 5730 K 321 L 19 KD Jeğirmu taşı MKN 9139 
liM 353 54 M VE N KS 174 K 491 L 95 KD boş foto filmi MKN 
9138 DAV l 95 M VE N KS 4700 K 419 L 73 KD elektrik teli 
için adi demir boru MKN 9137 MC 100 M VE N KS lO K 3 L 
94 KD cilalı beton çubuğu ihale günü 27.1.938 MKN 9136 LHCIF 
1 O M VE N KS 46 K 39 L 53 KD boyalı demir saç firketesi 
t.!K.N 9135 LHGIF 1 2 M VE N KS 255 K 137 L 83 KD demir 
kapaklı cam şife. 

6870 Liralık Marangoz İşleri 
Münakasası 

Güzel Sanatlar Akademisinden: 
Güzel Sanatlar Akademisi için 90 adet çekmeceli ve dolaplı 

llesim Masası, 90 adet Tabure, 12 adet Vitrin yaptırılacaktır. 
Münakasa kapalı zarf uaulile 5-1·38 Çarşanba rünü saat 15 te 

C,ğaloğlundaki Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacak
tır, Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat te· 
lllinatı mıktarı 515 lira 25 kuruıtur. 

Şartname ve resimler Akademiden parasız verilir. Talipler 
teklif mektuplarını sözü geçen ııünde saat 14 e kadar mezkur 

dairede toplanan Komi.ıyona vermelidirler. Eksiltmeye iştirak e· 
d~cekler Ticaret odası vesikalarını ve ünvan tezkerelerini ve bir 
~llrangoz fabrikasına sahip olduklarını ispat edecek diğer vesi· 
katarı ikinci zarfın içine koyacaklardır, koymayanların teklifleri 
hGkümsüz adolunacaktır. (8358) 1280 2 4 

!rntiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baaı!dıiı yer: ARTUN Baaımevı 

Galata Billur eolmk No. 10 

o.o.YotLARı isLETME u. Muoü~LüöüNoEN 1 
• 

20000 lira muhammen bedelli ve ikinci eksiltmesi de feshedi· 
len vagon ve lokomotif verenleri ile sair muhtelif kriko ve ve· 
renler 29.12. 1937 çarşamba günü aaat 15,30 da pazarlıkla Ankara· 
da İdare binasında satın ahaacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını 
hamilen eksiltme günü yukarıda yaz.ılı saata kadar komisyon 
Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada 
T eaellüm ve sevk şefli tinde görülebilir. (8489) 1296 1-4 

* • • 
Muhammen bedeli 1800 lira olan 200 adet yün battaniye 

24.12.937 Cuma günü saat 10 1 2 de Haydarpaşada rar binası da· 
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacak
tır. 

Bu ite a-irınek isteyenlerin 135 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları liumdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parıısıı: olarak dağıtıl· 
maktadır. (8202) 1259 4-4 

• * • 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları H eksiltme aaatı 

aşağıda yaz.Jı lokomotif Tender ve Vagon bandajlan 2·2-J938 Çar
şamba günü kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare binasında ayrı 
ayrı satm alınacaktır. 

Bu işe a-irmek isteyenlerin aşağıda yaulı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesika11 ile 
tekliflerini ayn• aaat 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 219 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (8382) 1283 3- 4 

İsmi 

Loko ve tender 
bandajları 

2 - Va2on bandajı 

Muha•men bedeli Muvakkat teminat Saat 
Lira 

43857 
96000 

Lira 

3289 
6050 

) 
) 15 
) 

Sayla 3 

Perşembe 23. 12.1937 

Muhtelif cins çelik, muhtelif P.b'atta tel, band j, çene torna ka· 
lemi (OD yol. Ank.) ~\: 5 17 

Fotograf malzemesi (MMV) .. \'! 518 
Kok kömürü (Kütahya Lisesi Dir.) .\! 539 
Balıkesir·Bandırm · yolunun muhtelif km. menfez inşası (Balıke-

sir Vil.) .\~ 541 
İskarpin (Yüks. Müh. Mekt.) .\; 543 
Ka verengi hareli pea-amoit (OD yol.) .\~ 543 
Minder ve yastık kılıfı (Gümr. Muh. Komut.) .Y 546 
Dana derisi, yağlı köıele ve keçi derisi (OD yol.) .\! 546 
Mobilya (Nafıa Vek.) .Y 546 
Muhtelif boyalar ile arap ve beyaz sabunu (DO yol.) .\~ 546 
Turgutlu-Manisa yolunun arasına şose ve menfez inşası (Manisa 

Vil.) J\:. 546 
Kuru fasulye, nohut ve kuru üzüm (Çatalca Tüm. SAK) X: 54i 
Pavyon, ııhır, hamam \•e mutbah inşası ' Manisa Tüm.) .\! 547 
MMV anbarı tamiri (Tophane Lvz.) .\' 547 
* Kiremid (inhis. U. Müd.) -'! 548 
* Fiat otomobili (ist. Beled.) :\';. 549 
Mutbah yemek ocağı (İzmir Meml. ti ast.) ~\! 551 
Kumaş, çorap, iskarpin ve saten (Edirne Kült. Dir.) .ı\! 552 
Ambar binası tamiri (Edirne PTT) .\~ 552 
Hava kompresörü maateferruat (İnhis. U. Müd.) .\~ 554 
Paraşüt kulesine paratoner tesisatı (Türk Hava Kurumu) .\! 555 
Saman (Ankara Lvz.) .\' 556 • 
Ladik aynkl<abı (Tophane Lvz.) .\; 556 
Parke taşının ihzar ve nakli (Kayseri Vil.) .\!: 556 
Maden kömürü (İsparta Aık. SAK) .\~ 558 
Elbiıe, gömlek, fanila, don, pijama v.s. (Yüks. Müh. Mekt. SAK) 

.\! 558 
Kuru fasulye (İst. Koınut.) .\! 558 
Tela (Tophane Lvz.) 1'! 559 
Yuvarlak lama demiri v.e. (OD yol. İzmir) .\"• 559 

• Önlerinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı ha,.•i gazetemizin saymnı r.-österir 

Jeudi 23.12.937 

Articles en acier (Ch. de Fer Etat) N. 517 
n photographiques (Ministere Defense Nationale) N . 518 

Houille {Dir. Lycee Kutahiıı) N. 539 
Construction arches s route Balikeser·Bandirma (Vilayet Balikesir) 

N. 541 
Ch:ousaures (Ecole lngen. Gumuchaouyou) N. 543 
Pegamoite (Ch. de Fer Etat) N. 543 
Taics pour orcillcrs et housscs pour sofas (Dircction Surveillance 

Douaniere lstanbııl) N. 546 
Pcaux de chcvre et \•caux et cuir graisse1 x (Chemins de Fer Etııt) 

N. 546 
Articlcs d'ameublement (Mınıst re Travaux Publics) N. 546 
Dıverscs couleurs savon noır et blanc (Chemins de Fer Etat) 

N. 546 
Construction archcs et clıaussce s routc Tourgoutlou·Manissa (Vilayet 

Manissa) N. 546 
Haricots secs poiches et raisins (Oiv. Tchataldja) N. 547 
Construction pavillon, ccuric. buanderic et hangar (Oivision Manissa) 

N. 547 
Reparation dcpôt (lntend. Tophane) N. 547 
• Tuilcs (Dir. Gen. Monopoles) N. 548 
• Auto marque Fsat (Munlcipalite lıtanbul) N. 549 
Foyer pour buanderie (Hôpital Reg lzmir) N. 551 
Costumes, chaussureıı, satin, chnussettes (Direction lnstructıon Pu

bliquc Edirne} N. 552 
Compresııeur aerien et accessoires (Direction General Monopoles) 

N. 554 
lostallntion paratonnerre iı in tourc parachute (Ligue Aviation Tur· 

que Ankara) N. 555 
Chaussures en caoutchoucs (lntend. Tophane) N. 556 
Prcparation et transport de picrres (Vilayet Ka'isseri) N. 556 
Houille (Com. Ach. M lit. Isparta) N. 558 
Chemises, costumes. flanellcs, caleçons, pyjamas ete. (Ecole Inıen. 

Gumuchsouyou) N. 558 
Haricot, s~cı (Command. latanbul) N. 558 
Toile pour doublure (lntcnd . Tophane) N. 559 
Fer rond et en lame (8emc Exploit. Chemins de Fer Etat lzmir) 

N. 559 

* Les a!l terisques indiqucnt une vcnte par voıe de surenebere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı :ırticle ııont ceux du 
journal dana ~equel l'avis a paru. 

. Tiyatrolar 
T~PEBAŞI DRAM KISMI 

Yazan: 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 

ıııı ııı ıııı 
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1111111 

Karlo Gozzi 
Türkçesi 
Sait Ali A. H. Akdemir 
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Deuxieme Annee-- No. 560 

ABONNEMENTS : 
Ville et Provincc 

3 MOIS Pt r 450 

6 " " 850 
12 ., ,, 1500 

Etrllnger ; 12 oia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudicationo 

•• u 
A 

--··----

22 Decembre 19~7 

ADMINISTRAlıuı .. 

Yoghourtchou Hcı! n 

l er Et ge, N 3-4 

G alata, Perchembe Bazar 

Telephone; 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pou,. la Publicite s'adreaser 
a I' Adminiııtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegrapbique: 
l• ta nbul MONAKASA 

Tablea- Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Heure Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et du 

d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Cahier de~ Charges Jours 
=----_...-- _ __, ______ , _ _________ , __________ ---------------------------

A) Adjudications au Rabais 
Construction -Reparation- Tra v f'ublics·Materiel de Con~ction-Cartographie 

Coıı11truction pavillon au jardio du penitencier Ko
nia (aj .). 

Construction arches s 'route Malatia-Dıııende 
Ache vement eonstruction depôt etable du Vilayet 

Reparntion batiment 56 eme eeole Jstanhul 
Construction cree~e et hôpital pour s~ges femmes 

a Balikeaer 
Construction batiment pour aviation a Adana 

Gre a ~n~ 

" 
Publique 

Gre a ıre 
Pli each 

" 

3193 09 

970 30 
1043 20 

247 50 

f fabillemeut - Chaussures 

Toile : 3t 000 m. 

Tissus- Cuirs. 

Costumes : 370-430 p. 

Chaussures : 370·430 paires. 

Etoffe pour eoatumes d'ete : 150000 m. (cah. eh. 
P . 450). 

Toile pour reliure : 5000 m. 

Couverture de laine, toile amerieaine, taies pour 
lits, coton et lill en fer pour l' eco!e interne ist. 

Pıt caeh 

" 
Publique 

21000 -
8170 

1935 

PH each le m. O 60 

Publique 
,, 

900 -
855 89 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapi1&erie ete. 

Lit en fer (voire habillement). 

Lits pour !es enfants de 1' Asile des Pauvrea : 25 p. 
Lit p..:>ur extension : l p.- Armoire : 1 p. (aj.) 

Travaux d'lmprimerie- Pap:!=ri:_ 

lmpression de regiatrcs : 37 lota 
,, ,, divers papiers : 6 lots 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport d'articles monopolises (pendant une an
nee) . 

Transport d'articles monopolises : 250 t . 

Publique 

C re a g-re 

" 

Publique 

" 

Publique 

n 

400 
1150 -

2311 
780 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Poteaux t elegraphiquea en bois de sapin : 2300 p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Houalle criblee : 80-100 t. 

1>"vers 

Metal : 100 tonne• · F.tain en lingots : 80 ton-
nes Antimoine : 10 tonoes (cah. eh. P. 862). 

Petits clous a tete pour fraises (dıvers dim.) : 
22300 kilos 

Chaudrons avee eouverclea: 35 p 
Etalons de chevaux : 500 piccea - Saca ı.ıour ehe

vaux : 700 pieees- Gants pour frotter les ehe
vaux ; 4000 p . 

Chargeıııent des couvercles du aıoteur pour ou
verture du pont 

Fabrieation et installation des cages en bronr.e 
pr. radiateura: 42 p. 

Fil naetallque (div. dim.): 4300 k. 
courroie pr. etrier (Zahma:) 132 k. - courroie pr. 

balanee! 36 k. 
Outıllage: 535 lota (cah. eh. p 150) 

Provisions 

Raiains seca 5. 1 t. 
,, 

" 
" 

" : 2,5 ,, 
,, : 2, 1 ,, 

" : 3,3 " 
" " : 5 t . 

Huile d' olives : 2 t. 
Savon : 4.5 t. 
Fromaıe blarc : 1200 kilos- ld. "Kacher,, 1200 

kilos 
Leıumes : 12 lots 
Lait : 15 t. 

B) djudications a la sureochere - --
Bidons galvaniseıı, aecesaoires pour avion, moteur, 

pompe. ete. (Voir detaii partie turque) 

Fumier : 300 voitures (aj.). 
Tissus de coton et soie, articles electriques, 2'ra

mophona et plııqueli ete. 
Tuyaux de fer, et fonte ete. 

Pli cach 

Publique 

Pli caeh 

Publique 

Gre iı. gre 

5230 -

1600 -

195000 et 
172400 

4221 50 

1755 -

publique 4914 

gre a gre 750 

" 
pli cach 

Publique 
,, 
,, 

" ., 
" ,, 
,, 

Publiq ıe 

" 

Publique 

Publique 

" 

" 

Je k . 4 

30000 

1224 -
400 -
504 -
858 -

1200 -
900 -

1575 

821 
1500 

180 -

239 48 

78 24 

5340 74 

2174 81 

1575 
613 

146 

5750 -

67 50 
64 19 

87 

173 32 
58 50 

75 -

292 2fı 

120 -

11000 et 
9870 

316 62 

263 25 

459 -

368 57 

56 25 
5i 90 

2250 -

92 -
45 -
39 -· 
65 -
90 -
67 50 

118 13 
108 

61 58 
112 50 

13 50 

Procureı.a Gen. Rep. Konia 

Vilayet Malatia Un mois a partir du 

{ 
C?m. Perm. Mun. lstanbul 
Dır. F.conom. ,, ,, 

idem 
Com. Permanente Yıl. l~ alikeser 

28-12 37 

10-12-37 
6-1-38 

~4 - 12-37 

6·· 1-38 

Ligi:e Aviation Turque Ank et Adana 10-1-38 

Com. Ach. Min. Def. Nnt. 

" " F.coles Second. 

idem 

Ankara 7-2-38 
Balikeser 30-12·3i 

(rectif.) 
30-12-37 

Com. Ach. Commıınd. G Genci . f\nk. 

Dir. lmprimerie de l'Etat 

" 
f Com. Perm. \1unieipıılite fstanbul 
l Dir. F.com. ,, 

Com. Perm. Municipnlite lstanbul 
Dir. Econom. 

" " 
Jdeıa 

Com. Ach. Command. lst. Findikli 

Dir. Va koufs Is tan bul 
Dir. Comptabilit/· Prıvee Konia 

(rectif ) 
10-1-38 

7-1-38 
6-1-38 

6·1-38 

24-12-37 
7-1-38 

6 -1-38 
6-1-38 

14 

14 
ıs 

15 -

15 
15 

15 

10 

15 -
14 -

14 -

14 -
15 -

15 
15 -

Dir. Fabrique de Tnhacs Monopoles 7-1-38 14 
Samsoun 

Dir. Monopole3 Balikeser 20 jours a parfo du 14-12-37 

{ 
Adm. G en. Cb. de Fer Etat Anlc. 6·1-38 15 30 
Bur . d'f.xp edition Haydarpacha Mag. lzmir et E.ehehir 

Dir. E.eole Commerce Maritime lstanbul 6·1-38 

I Adm. Gen . Ch Fer E.tat Ankara 4-2-38 
1 Caisses Haydarpaeha et Ankara 

1 Exp. Cb. de fer Etat Haydarpacha 6-1·38 

Com . Aeh. Place Forte Tchanakkale 27-12-37 

" 

{ 
Com . Perm. Munieipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

1 er Exp. eh. de fer f.tat H. pacha 

" Com. Ach. Command. G . Gend. Anlc. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Gom. Aeh Militaire Vize 
,, 
" 
" 
" 

Com . Aeh. Corps Armee Afion 

" Com. Ach. F.e. lor. Gumuchsouyou 

Com Ach. latendanee MariRe K.pacha 

" 

Dir. Vetıtes Douanea lstanbul 

Com. Ach. Command. lst. Findilclı 
Oir. Vente11 Douanea lstanbul 

Dar. Douanea Samaoun 

'27-12-37 

10·1·38 

27·12-37 
l l-1-38 

8-2-38 

10-1-38 
10-1-38 
10-1-38 
10-1-38 
10-1-38 
4-1-36 
4-1-38 

12-1-38 

6·1-38 
6-1-38 

25-12-37 
24-12·37 

28·12-37 

15 -

15 30 

10 30 

11 
11 

14 

10 30 

10 30 
10 

10 

17 
16 
11 
15 
14 
14 
14 
14 -

11 
14 

11 -
13 30 

10 

il 

De I' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
DPux groupes de materiel de voie dont les noma et vale 

e~timatives pour produits indigcnes et etrangers sont indiQ 
cı-bas seront aehetes separement par voie d'adjudication soıı5 
eaehete le lundi 7 Fevrier 1938 a partir de 15,30 b. au loc•I 
l'Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prcndrc part, doiveot remettre a la P 
sidence de la Commiasion, dans des plia a part pour eh• 
groupe, le jour de J'adjudieation jusqu' a 14,30 h. leurs off 
une garantıe pro\ı•İsoire iodiquee en regard de ehnque grod 
llUİVant que le mRleriel CSt indigene OU etranger, Jes c ertifjcl 
cxiges par la loi et un certificat de competenee delivre pııt 
l\linistere des Travaux Publict.. 

Les crıhiers des charges sont en ventc au prix de 190 
aux Cnisscs d'ı'\nkara et de Haydarpaeha. (8487) 1297 1...-

Groupe Nom Produits Produits 

2 

indiırene• 

Vnleur Gar an. 
____ Ltqs 

8 articles de: Eclissee) 
selles et annenux- ) ..... . . 

rcuorts ) 
28 articles de Boulo s) 
et ecrouc de diffe· ) 
rentes especes et di) 70183,21 47.>9, 16 
mensions ) 

• 

etrangers 
t 

Valeur Gar•11 

. __ Ltqs 

91701,48 

38716,84 zgJJ 

* • ~ 
Un wagon·snlon type B d'une valeur estimative de 7~~: 

Lıqs sera achete par voie d'adjudication sous pli cachete (f 
Mardi 1 F evrier 1938 a 15 h. au local de 1' Admioistration 
nernle a Ankara. f 

Ceux qui desirent y prendre pnrt doivent remettre a la f 
aidence de la Commissioo le jour de l'adjudication jusqu'iı .. ~ 
h. leurs offres, une garantie provisoire d • 5000 Ltqs, lea ceı1J 
cats cxiges pnr la loi et un certific·at de competcnce delivre r 
le Ministere des Travnux Publics. 

Les cahiers des cha.·ges sout en veote au prix de 375 pı 
aux Caisses d 'Ankara et de Hnydarpaşa. (8357) 1279 4.,....J 

• • • 
Dea bandages pour loeomotivea, tenders, voitures et "•f .J 

dont les valeuu eatimalives, les garaoties provisoircs et ı•tıe 
d'adjudieation sont indiquees ci-bas seront achetes separement pi 
voie d'adjudieation sous pli eachete le Mercredi 2 Fevrier ı9JS 
local de 1' A.dm!n.istration Generale iı Ankara. eJ 

Ccux quı dcsırent y prendre part doivent remettre ıi la pı 
dence de Ja Commission le jour de l'adjudication jusqu'iı 14 

leurs offres, une garantie provi oire indiquee en regard de cfı•q 
adjudieation, lea certificats exiges pnr la loi et un certific•t 
competence delivre par le Ministere des Travaux Publics. ; 

Lea cahiers des charges sont en vente au prix de 219 Ptrs ', 
Cai11es d' Ankara et de Haydarpa a. (8382) 1284 3...-~ 

Valeurs Garanties tte~ 
Obje Is ·- ---1- Baodagea pour locomot ives 

et tenders 
2- Bandages pour wagon 

• 

Ltqs Ltqs _./j 

43857 
96000 

3289 
6050 

) I~ 
) 
) 

* • , 
IOO tonneı de metal antifriction d'une valeur cie 195000 ı,t; 

80 lonnes d'etain et IO tonnes d'antimoioe d 'une vnleur de ı7Z 
Ltqs. seront acbetes avec payement en deviae libre, par <cj 
d'adjudication souı pli cachete Je Vendredi 4 Fevrier 1938 · 15· 
h. au local de l' Administration Generale a Ankara. ~ 

Ceux qui de irent y prendre part doivent remettre a la f 1 
aidenee de la Commission le jour dr J'ndjudication juıqu'i 14jı 
h. leurs offre•, une garantie provisoire de 11000 Ltqs. pour, 1 
djudieation du metal et de 9870 Ltqs pour celle d'etain et d ', 
timoine, les certifieats exiges par l loi et un certificat de cO 

petence delivre par le Miniıtere de Travaux Publics. # 
Les cahiers de charges sont en vente au prix de Ptrs· 

aux Caiaaes d' Ankara et Haydarpacba. 

, 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıd1' 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 1 

Telefon: 49442 

'1.----------------------------~ 


