
No. 730 PERŞEMBE 

,..-- ABONE ŞARTLARI: 
Hergün çıkar ikti ad1, mali ve ticari 

r 1 iirkive i;ın Kuru 
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f.cnebı memleketler ıçın 
12 nylığı 27\){ 

Sayısı S kuruş 
Resn1imakbuz mukabilı olma 
yan tediyat makbul değ'ildıı 

Umum ve 

Bu gün Han oluna ünak salar v 

Cinsi Şekli Muhm. bcd Temınat 

Münakasaıar 

!~at, Tmt irat, Nafia işleri, Malzeme, B rıta 
fartalar cad yap. parke tamiri 

'ııttluda yap. üzüm deposu inş. 

Yııı"ır e ki Lonca mevkiinde yap. lağım ınş 
t ote'i ve gazinosuna a d proje ih:rnrı (temd) 
ıt tıyatrosu snhııe etr f dıvannın luğ-1.ı olarak yap. 

• tllköy kız lisesı mecrasının kapntılması 
ede yap. idnre binası inş. (şnrt. 49 kr) (lemd) 
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9674 75 
9542 09 
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10376 60 
10121 3~ 
11154 12 
10653 09 
10653 09 
10376 60 

li~çlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

11htelı( ampuller: 16 knlem 
~IJ h.ıva deposu ve buz yııpınn tesısatı ve wş;ıat 
1
fl (temd) 

Elbise, Kundura, Çamaşır v.s 

Y -belcçilerı için elbııe: 100 150 tak. 

kap lı z. 
aç. cks. 
knpalı z. 
paz. 

:wooo 

7000 
496 

kapalı z 1 H >3 
pnı.. '.HOOO 

ç. e s. 

tr)ı kaput bez•: 11440 m -ıncc kefenlık l ez. 00 ' 
il 

Ilı. - paltoluk kumaş: 300 m 

~0ıxılek: 220 ad. - kravat: 220 ad. 

P.1 tbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

lırkofıs, haftalık ve aylık Enformnsyon bülteni bastır. 
1
tnet buyrukları bastırılm:ısı 30 formalık 

~ıtap cıltlettirilmesi: 300 ad. 
'rtasiye malzemesi 
~l\rel: 10000 ad. 

" "a~Yağı: 40 t. 
~) 6 38 ı· . k" .. . 1 · de satın alınııcaR-ı ınıl omuru a ınması sar-

~ 11nazar edıldi .. 
tşc kömürü: 60 t. - maden komuru; 25 t. · gu: 

3Q teneke 

~dun: 318750 k. 
.., •kıne ya~ı: 12,5 t. 
~ iltut ve mnkıncı yağı: 30 t (tcmdJ 

0 törin: 60 t. 

~teferrik 
~ltktrolit tutya: 370 t. {şart. 315 kr) 

11htclıf renk ve eb'nttıı lokomotif fener c.-nnıı: 1140 
•d. - muhtelif eb'ntta du le kırmızı ve yeşil cam: 

't 180 ad. - çerçevelı nyna: 100 ad. 
ttgab: 6 ad. (temd) 

~rzak, Zahire, ~' Sebze v. 
s 
v'deyağ: 34 t. (tenıd) 
S Ulaf: 1200 t. (şart. 1 L) 
•dcya2': 12 t. 

., 12 " 

s ,, 7 " 
s'fo etı: 30 t. 
't •de yağ: 32,8 t. (temd) 
S treyağ: 11750 k. 
e'fo eti: 30 t. 
~Ulgur: ?.4,7 t. 
A,, 0 Yun eti: 12 t. - süt: 12 t - yo~url: 12 t. 
S tpa: 124 t. 
e'llıan: 120 t . 
~ U~day kepeği: 110 t . 
p 0Y1.ın eti: 48 t. (temd) 
l1'İnç: 12,7 t. 

<ltc faaulya: 15,4 t. 
~ b kabak 15,4 ,, 

uru ot: 103350 k. 
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Müzayedeler Listes· 

Mürac at yerı Gün Sn at 

tzmır Belediyesi 
lzmir lncır ve Üzum Tarım 

S:ıtış Kooper. Biri ~ı 
Bayındır Bcfedıyes· 

Z ı g lda Urbayla ı 
İst nbul Beledıyesı 

" 
in ı arl r U. Mud 

" .. 
., 

" ., 
•• 

12-7-~ 16 -
20-6-38 15 

13 7-38 
29-7-38 e kadar 
30-6-38 14 
20 6-38 14 -

1-7-38 
1-1 -:ıs 

1-7 38 
1-7 38 
1-7-38 
1-7-38 
1-7-38 
1-7 38 
1-7-38 

10-
10 30 
11 -
14 -
14 30 

15 
15 30 
16 -
16 30 

As . F. rr U. fod. /\nk. 10 8 38 11 
Kızılcahamam Knymakıımlığt 22-6-~8 16 
Ask. f 11br. U Mud. Ank. 8-8-38 11 
İslaıı ul Belcdıyesı 20-6-38 14 -

Dev 1 ~I paşa 

Zon uldak Ur aylı " 

15 7-38 
8-7-38 

15 30 
15 -

\~ lıı r f\. l ı Hu ~ y rlu 20-6-38 11 
rosu !;ıt 1 ı 

lzınır •• emle et 1 last Başt. 20-6-38 9 

1 urkkuşu Gen Dır. Ank. '.l2-6-38 15 

lktıs;ıl Veı;.ı ctı 
(,umruk ve lnnısaı. Yek. 

" lcıtanbul Bclt'dıyesı 
,, 

Kırklıııelı Tıımeııı SAK 
Bornova A K. SAK 

Kırklarelı Vnlilığı 

1-7-38 
30-6-38 

24-6-38 
30-6-38 
20-6-38 

29-6-38 

28-6-38 
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15 -
15 -
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11 -

15 

lst Un•vcrsıfcsı AE;.K 4-7-38 15 
Samsun Şar aylı~ı 7-7-38 ıs -
H yındır Beledıycsı 10-7-38 
Bandırma ,, Elek işi. l<l. 23-6-38 15 -

Ask. Fııhr. U. Mud. Ank. 

D D. yol H pa~a 

M. M. V. SAK 

l>ıyarbakır Lvz. SAh 
Kırklar lı 1 u 

Vııe Aıık SAK 

" 
Çanakkale ' t Mvk. SA\ 
Lulcburg z Tuın. SAK 
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Tophane Lvz SAK 
Balıkesir Ko S .\ K 
lzmir Lvz. SAK 
Mnnisa Tiimeni SAK 
lzmir Beledıyesı 

" 
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(Devamı 2ıcı cıay e e) 
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Organıdır SY nsllo~ı·aı-ıa falvsO 

ı v m~ıl r no ı 
Zonguldak Urbaylığm,d n: ı m nı ? 

Müsabakaya çıkarılan ve teklifJerJp Q nıitanlJ38ı tla
rihine kadar Urbaylığa teslim edilmesi ilan edilen :Şehir 
oteli ve gazinosuna aid proje ihzanı ~&ı~;ı, l38 •cuma 

gün~n~ kadar temdid edilmiştir. 1 ~ ılısa'{ 1 b~ ·~"' ı l 
lşbrak edecek olanların şartoamer\ ile. fj{IEİ.Y:~t ı:tlaoını 

Zonguldak Urbaylığından almaları v~ taş5ag n fistU'.'o IA
rin posta ücretini pul olarak gönder~ele( Han ol q_µr. 

lzrnir lucir ve Üzüm Taıım SatıŞ-Ko6\;@f1illfleıi 1Bıl1i~i1UJln: 
'l' . J ., 1 rl ı{ 
. urgutl~da ınşa edilecek üzüm deHOSf\ ~ı ~etı k~pallJt\Jf 

u ulıle ck~ıltmeye konmu~tur. Ç.,l 
ı 

11 mıs,, 

. ıışaatın rmilnınmen keşif bedeli 30 ~~ l}.rflm 'l~\I? ?.vahit 
fıat csa'5ı Ülerindcn yapıl ıcaktır. 'l't~ıniq ıt ııri~f\~ J:RJ4Q i?~gp 
Jira nakıt, bankıı mektubu veya devlet talıvilatı olarak )3· 

tırılır. r ) ' . . . q illi• 
bbıltıne 20 hazıran 938 tarıhli paznrte-.i ~üııü -.aa( lStı 

L:mirde hirırıri kordoııcla h hanında ı!l'ı!1f liPı;~2t~lflYhık Oflu-
sııala yapılacaktır. ı 

l ')O I 

Fenni eHakı g<.irıııPk iı:teyeııler lzıııirde Bir~nf.!.ıtordonda 
Gümruk kar~ı ınrlaki işletme hanında Birlik in:;;aat sen ı ine 
müracaat etmı>Jidıı lcr. 1S 

l . - . diuJ BEQ.ô.8 

2 l 5 k 
zın1 ırd l~~IPdı>.ef:-:ındcıı;?. n~li 91:)~µ, 11 CIJ 

1 1 il d uru:.- )C Pıl keş1 ti Aıı~'B1'~~sr rô~aestndr 
8!9 uıır.u ... ok~kta hrJc· fı) ı L'ı· verilı cek Ptlfir_~ /&Wl,ıe,0~J3 
mrtrc l>O} dakı O~UIJ ,. a~lı t ıtni 1 i hn~ ın.üijt ~~kMlnıisfr
rı ~ edil ı·ek keşif \ C' snı lname:-;İ vrçhile açtk t t>klı tı fre 

• .11 UJJll .C 1~ 
kunuJmu .. ıur. lh ılc~ı 12.7.938 salı günü S?t t 16 1ttit • ,Er 

rak etmek i le) enler 160 lirn 75 kıırıı luk u\ ahnu 4 

nal ına~buıu \Cya h.mka teminat mcktuhH J\? ·ylcneıı gün 
ve aatla encümene g<'Jirler. 

ye~ıne 

• • • 
Şehir Tiyatrosu sahne etraf dıvarının 

lıt. Beled. ilanlarına. 

lfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat:__ 
A::.kC'ıi Fabrikalar Umum ~lüdürliığiırnlPn: 

~ ~ ll 
:250 ton ;;ili Gtiherçrle i alınac ıkHı: 

l'alımin edılen bedeli 20 biıı lırn olan 250ı tı ıı _;ıH gü
herçelc ·i Aı:;keri fabrikalar umum müdlirhiğü :>nl<.-n-% sah'ıiı· 
alma kombyonuncn 10.8.938 çar .. amha giiııü s~at 11 ~ ı.!A-
pah zarfla ihale edilecektir. 

0 

1 ıb' 
Şartname para~ız olarak koıni ... yondan vcriJİ[- 1 ~hnJ+k.kıft 

temınat 1500 Jiradı ı. d 

Kızılcahamam Kaymakamlığından: il >I 
Kızılcahamam kazası köy bürosu namına mübtyaa~ ewt~'
cek ilaç bedeli 10.6.938 tarihinde açık eksiltmeırf Jı/Ruj
muşsada t..ılibleri ı tamamen haberdar old uldatfoıill !a" r 
madığından 22·6.938 çarşamba günü saat t6 da lhalesi 
yapılmak üzere isteklilerin Kızılcahamam kaymlikiilııl(ğına 
müracaat etmeleri ilan olunur. ı1 A 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınaıma Komısyonund :f 

Tahmin edilen bedeli 7000 lira olan 7 ton antimon as efl fdb
rihalar umum müdürlüğü Ankara satınalma komisyo iP.nen .Ş.~33 
pazartesi günü snat 11 de kapalı :ı.nrf ile ihale edilecektff. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat len\ inat 525 
1. d ıııo 
ıra ır. 

l~ I B 
Hanin hut. 't"Çin 2 nci 

sahifedeki İst. Bele 

ım:>sH nın "ioa:Jlu8 noxes ıolct >lıl 11 H e OH1 



Sayfa 2 

Yağ, ıeker, makarna, pirinç, süt, yoR-urt, sabun, ar
pa v.ı. 

Kuru üzüm: 2,5 t .- kuru kay111: 500 le. · tereyaf: 1 

aç. ek•. 

MÜNAKASA GAZETESı 

Kırklareli V alilıği 

lıt . Vnkıflar Dir. 

26 25 l.t. Sıh . Müess. SAK 

28-6-38 ıs -

r 24-6-38 15 -

16 -1-7·38 

İstanbul Belediyesin den: 
Muhammen 11~ t. - kaşar peyniri: 250 le. (temd) 

Ekmek: 3 -3,5 t. (şart. 104 kr) (teaıd) 
Toz şeker: 40 t. (temd) 

kapalı .t. 

pa:ıı. 

kapalı a. 
11000 - 825 - Ankara Lvz . SAK 21-6-38 14 -

bedeli tenıi~ 

Ekmek (Konya cezaevi için) 
Putörize ıüt: 214400 litre - yoğurt: 2475 k. 

b) Müzayedeler 

Sönmüş kömür: 1000 k. paz. 

- - -
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen beddi 13193 lira olan 16 kalem muhtelif 
ampullar 15.7.938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliJ~ Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyealerin 989~48 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesi"aları ve nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılmak
tadır. 

* • • Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktar· 
Jatı aşağıda yazılı 2 grupa tesisat ayrı ayrı ihale edilmek 
şartile t.8.938 pazartesi günü saat 15 ten itibaren sıra ile 
Ankara İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat 
teminatlarile kanunun tayin ettiği ve~ikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerim aynı gün saat 14 e kadar her 
grup içiu ayrı zarf halinde komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 235 kuruş mukabilinde Haydarpaşa ve An
kara veznelerinde sııtılmaktadı r. 

Gurup l~inı 
Muhammen 

bedel 
Lira 

47,500,
ııo,ooo,-

Muvakkat 
teminat 

Lira 
3.562,SO 
6.750, --

1 
2 

Muzayyak hava tejsatı 
Tav ocakları ve havagazı 
tesisatı 

Zonguldak Urbayhğından: 
8.6.938 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıl

mak üzere ilan edilen 31 bin lira muhammen bedelli so
ğuk hava deposu ve buz yapma tesisat ve inşaatı işi, 

aynı şartname ile, 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesine 
tevfikan 8.7.938 cuma günü ıaat 15 e kadar pazarlığa 
çıkarılmıştır. · 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
İzmir Memleket Hastanesi Ba,tabibliğinden: 

İzmir Memleket ve E,refpaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiya· 
canı karşılıyacak olan 40.000 kilo 18,400 liralık koyun etinin ka
palı zarf usulile ekıiltmesinde verilen fiat haddi layık görülme· 
diğinden 2.6.938 tarihinden 2-7.938 tarihine kadar bir ay içinde 
pazarhğa çıkarılmışbr. isteklilerin encümenin toplandığı her pa· 
zarteıi ve perşembe günleri 1aat 10 dan 12 ye kadar yüzde 7,5 
niıbetinde muvakkat teminat makbuzu ile vilayet daimi encü· 
menine mGracaalları. Ve 12,700 kilo 2794 lirahk pirinç, 11440 
metre 2745 lira 60 kuruşluk yerli kaput bezi, 2500 metre 500 li
ralık ince kefenlik bez ve 300 metre 660 liralık paltoluk kumat 
ekıiltme1i 10.6.938 tarihinden 20.6 938 tarihine kadar tO gün müd
detle temdiden açık ekıiltmesi uzatılmıştır. Şartnameyi görmek 
itıtiyenlerin hergün hast.ıne baştabibliğine müracaatları ve istek
lilerin de yüzde 7.5 nisbetinde teminatı muvakkate makbuzu ve
ya mektublarile birlikte ihale günü olan 20.6.938 tarihine rutlı
yan pazartesi günü ıaat 9 dan 12 ye kadar lzmir vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

T~minat mukabili nakden para ve tahvilat kabul edilmez. 
Muhasebeye yatırıhp makbuz ibrazı ,arttır. 

Türkkutu Genel DirektörHiğüncen: 

Ankara ve İnönünde bulunan Türkku'u menıublarına yaptın· 
lacak gömlek ve kravatlar ekıiltmtye konulmuştur. 

Menıubların adedi 55, yaptırılacak gömlekler ikiıi haki ve 
ikisi beyaz olmak üzere dörder adetten 220 tanedir. Ayrıca 1 IO 
tane siyah ve 110 tane beyaz kravat yaptmlacaktır. 

Beyaz gömlekler 250, haki gpmleklf're 30o kuruş fiat takdir 
edilmittir. Kravatlerın tanesi 30 kuruttur. Bu fiatlar Ankarada 
Kurumda te1limdir. 

İhalHi 2'l Haziran 938 çartamba güaü saat 15 te Ankarada 
Türkkuta Genel Direktörlüğünde yapılacakbr. İıteklilerin belli 
gün ve uatte ve1aik ve 50,33 liradan ibaret ilk teminatlarile 
birlikte müracaat etmeleri, buna ait tartname ve kumat nümu
nesinin hergün Türkkutu Genel Direktörlüğünde ırörebileceği i· 
lin olunur. 

Akhisar Muha~ebei Hu ·usiye Köy Bü osu Şefliğinden: 

Akhisar köy bekçilerine yaptırılması mukarrer ll.ıt) ila 
150 kat elbise müzayedesinin talibi zulınr etmediğinden 

2190 sayılı kanun ahkamınca on gün uzatılmıştır. İkinci mü· 
zayede 20.9938 pazartesi günü saat 1 1 de yapılacaktır. Talip
lerin kaymakamlıkla müteşşekkil komi~yorıa müracaatları 
ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Vazı~ane Malzemesi 
İktıaat Vekaletinden: 

Türkofis "Haftalık Enformasyon Bülteni,, nıo Hacmı 

1997 28 Konya C. Müddei umum. 30 6-38 15 
2404 28 lıtanbul Belediye i 30-6·38 15 -

Ank. Lvz. SAK 18·6-38 10 -

-
1-2 forma ve baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sayısının 
muhammen bedeli 3.500 lira. 

Türkofis "Aylık Bülteni,,nin Hacını 3-7 forma ve 
baskı adedi 2000 olmak üıere t 1 sayısının muhammen 1 

bedeli 4,800 lira. 
Türkofis "Aylık Fransızca,, Bültenin Economique,, ın 

hacmı 3 - 5 forma ve baskı adedi 1500 olmak üzere 11 
sayısının muhammen bedeli 4,000 lira. 

"Sınai Mülkiyet Gazetesi,, nin hacmı 1-3 forma ve 
baskı adedi 600 olmak üzere takriben 1 O sayısının mu· 
hammen bedeli 750 lira. Müfredatı ve tahmini bedelleri 
yukarıda göıterilen mevkutelerin basılması işleri ayrı ay· 
rı olmak üı.ere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ereııköy kız lisesi mecrasının kapa
tılması 161 96 

Haseki kadınlara ha~tanesine lüzumu 
olan 7 kalem tibbi ecza 496 

Mülhak dispanserler için IO bin adet 
cedvel 116 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı 1 
pazarlığa konulmuştur. Evrakları Eııcümen ~ ~ 
minde görülebilir. İstekliler . hizalarında gösterilen 

1
,. 

teminat makbuz veya mektubile beraber 20.6.938 ps.ı; r 
te~i günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır 

"'!----------------------------~ Bandırma Belediyesi Elektrik lıletme l daresindeP: 

Taliblerin yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ak
çelerini Malsandıklarına yatırdıklarına makbuzları veya 
banka mektublarile birlikte gelmeleri lazımdır. 

Şartnameleri Ankarada lktısat Vekaleti levazım mü
dürlüğünden İstanbulda Türkofis Şubesinden parasız ola
rak alınabilir. 

Fabrikanın bir senelik ihtiyacı olan 60 ton wotoer 
4800 lira muhammen bedelle alınacaktır. İhale açık ~ 
siltme uıulile yapılacaktır. Buna ait şartname bede I 
olarak Elektrik işletme idaresinden verilecekti~. ~ '« 
Eksiltme 23.6.938 perşembe günü saat 15 de lşletrııe ~ 
misyonunda icra edilecektir. it' & 

Eksiltmeye iştirak edilmek için yüzde 7,5 muvakkat bY S 
, minat yatırmak mecburidir. Keyfiyet istekli olanlarca t 

linmek üzere ilin olunur. ~ 

Açık eksittme 1 temmuz 9.18 cuma günü saat 10 da 
Vekalet Satınalma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Gücırük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
938 mali senesinde ne,redilecek tahminen 30 formalık ienel 

buyrukların basbrılmaaı açık eksiltmeye konmu,tur. 
Bu ite 750 lira bedel tahmin edilmiş olup muvakkat teminatı 

56 lira 25 kuruftur. 
İhale 30.6.938 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 
İsteklilerin evvelden teminat paralarını vekalet Yeznesine ya~ 

tırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve uatte alım uhm ko· 
misyonuna müracaatları. 

Bu işe ait şartnameler levazım müdürlüğünden alınabilir. 

• • * 300 kitap ciltlendirilecektir. Bu işin muhammen kıymeti ı 
300 lira olup muvakkat teminah 22 lira 50 kuruştur. 

İhale 24.6.938 cuma günü uat 15 te vekalet Levazım mGdür
l6ğünde yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminatlaranı vekalet 
veznHine yatırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatte 
ıözü edilen yerde hazır bulunmaları lazımdır. Bu işe aid şartna· 

me levazım müdArlüğüoden her gün görülebilir. 
• • • 

Kırtasiye malzemesi alınacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 
• "' . 

10000 adet cetvel alınacaktır. Bak 2 nci aahifedeki İıt. Beled. 
ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v :..!:.. 
Kırklareli Tümen Satınalına Koıni~yonundaıı : 

Kırklareli Tüm lıirlikleriııiıı ihtiyacı için 40 bin kilo gaz
yağt kapalı zarfla eksiltmeye kunulmıı şlur. Hdıf' r kilrnmrıun 

muhammen fiatı 21 kuru~ olup ilk teminatı 630 l i radır. 
İhalesi 29 haziran 938 çar~anıha giinü saat 17 dedir. İ::; t r.k
liler şartnamesini hergün tümen sa tın nlma k omisyoııuııdtı 

görüleLilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Birinci İtletnıe ihtiyacı için aşağıda cinı ve miktarile muham· 

men bedeli yazılı odun kapalı zarf uıulile münakasaya çıkarıl
mışbr. 

Ekıiltme 1.7.938 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da 
Haydarpa,a gar bina11 dahilinde Birinci İşletme Komisyonunca 
yap.alacaktır. 

i.tekliler eksiltme şartname.inde yazıla muvakkat teminat, 
evrak ve 1.7.937 tarih ve 3645 numarala Reımi Gazetede Hin 
edilmiş olan h.limatnamedc bildirilen vesaik ve teklif mektubla· 
rının eluiltme günü saat 15 a kadar komisyon reisliğine veril 
mHi liı:ımdır. 

lıtekliler bu huıultakl yeni şartname ve mukavele pro· 
juini Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğinden paraaız alabilirler. 

İhale edilecek Muham. Muvak. Tutarı 

Odunun cinsi 

Safi meşe veya gürgen 
veyahud çam veyahudda 
her üçünün mahli'ıtu 
Safi meşe 

miktar bedeli teminat 
ton 

200 
500 

beher t. 
lira kr. lira kr. 
12 50 4()8 75 

Samsun Şarbaylığından: 

lira 
6250 

Elektrik ve su santrallarıoın bir senelik ihtiyacı olan 
12,5 ton makine yağının mubayaası aşağıda esaslar daire· 
ıinde açık eksiltmiye konulmuştur. 

Satın alınacak makine yağının muhammen bedeli 2720 
liradır. Muvakkat teminat akçesi 204 liradır. 

ihalesi 7.7.938 perşembe günü saat 15 te Belediye dai-

mi encümen huzurunda yapılacaktır. 
Umumi ve fenni şartname ile mukavelename suretleri, 

Samsun belediıesi elektrik su İşletme Müdürlüğü ile İs· 
tanbul belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla gö· 
rülebilir. 

İhale 2490 numaralı kanun hükümlerine göre icra edi· 
lecektir. 

Bayındır Belediyesinden : ç 
1\ 

I0.6.938 tarihinde ihale edileceği evve~ce ilia olunan ~:f !_ 1\ 
dır Belediyesinin 30 ton mazut ve makine yağlarına tal• ~,t 
madığından 10.7.938 tarihine kadar pazarlıkla mubayaasın• 1 l\ı 
verilmiştir. Talib olanların Bayındır Belediyesine mOracaatler ~ 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan: ·ti; S 
Bornova a1keri satanalma komisyonu tarafından açık ek•' l lı 

ıuretile 27.6.938 1&lı günil münaka1&1ı ya).lılacak. Bo':/ 
Gaziemir ve Ödemişe ait Linit maden kömürlerinin ınüo• 
dan kaldmlmış olduğu ilin olunur. 

lstanbul Üniversiteıi A. E. P. Komisyonundan: 

Cinıi Miktarı Muhammen Teminatı 

kilo fiatı ' 

Odun 318750 Beher 250 kilosu 306 lira 

. . 320 kurut_ . 0d ~ 
i.tanbul Üniveniteıi merkezı ıle te9ekkullerıne alınacak ~ 

4.7.938 pazartesi günü aaat 15 te Rektörlükte açık eksiltı11eYe 1\ 
nulmuttur. l.teklilerin ihale günü kanunda yazılı veıika "e ııtşr 
natlarile koınisyonıt gelmeleri. Ş :utna:ne, Liste her gün Re 
Ulkte görülür . 

• • • 
Odun, benzin, gaz ve kök kümürü alınacaktır . 

zak sütununda Eskişehir kültür Uirek. ilanlarına. 

Mllieferrik ~ 
~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğiindeıı: ~il 
370 ton Elektrtolif Tutya alınacaktır Ş 

Tahmin edilen bedeli 62900 lira olan 370 tun rlek 1'rır ' 
lit tutya A keri fahrikalar umum müdürlüğü Ankara .:t1I~ 
alma komisyonunca t l.8.?38 r~rş11mbc günü saat 11 de ııl 
pah zarfla ihale edilecektir Şartname 3 lira 15 kuruş,. 1 
kabilinde komisyondan verilir. Muvakkat teminat 439J 
rarlır. ~I 

d . tı 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın alma Komisyonun aıı • J ~ 

Müteahhid nam ve he1abına açık eksiltme ile aatın atı~•',r lt 
ilin edilea altı adet muhtelif te-ıgahıa eksiltme günil i.teklı :.~~ 
madığmdan 4 temmuz 938 parartHi günü saat 11 de paı:ar . 

.atın alınacaktır. ' b 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 6999 lira olup ilk teminat 

lira 93 kuruştur. 

De•let Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 2536 lira 20 kuruş olan 1140 adet nıı.ıb~tl' 
renk veeb'atta lokomotif fener cam 180 adet muhtelif e\, 
duble kırmızı ve yetil cam ,ile 100 adet vagon d' 
çerçeveli ayna 4.7.938 pazarte.i fÜnÜ 1aat 10,30ta tl•f 1~ 

paşada gar binası içindeki komiıyon tarafından açık ekıiltıtle 
s ahnalınacaktır. I~ 

Bu ite girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik .,e ao 
lira 22 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme g 
uatine kadar komiıyona müracaatları l&zımdır. . . dl 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa,ada iar binası dahılıtl 
komiıyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, t.:t ve Sebze; 

Afyon Kor Satmalma Komisyonundan: 

Afyon garnizonundaki erat için 45 bin gilo sığır ve,: 
hut burulmuı erkek keçi eti kapalı zarfla eksillmeye 
nulmuştur. 1' \ 

Eksiltme 21.6.938 salı günü saat 15 dedir. Sıhır ve.f \ 
keçi etinin beher kilosuna 20 kuruş fi at tahmin edil"'' \~ 
tirr Muvakkat teminat 675 liradır. 

Verilecek teklif mektubunda her iki cins ete fiat tele' 
lif edilecek ve bunlardan ucuz olan cins et alınacaktı'~· c 

EHn evsaf ve şeraitini öğrenmek istiyenler her gün ~ti \ 

misyona ve isteklilerin de teklif mektublarını kanunU11 , ~ 
rifatı dairesinde hazırlıyarak ihaleden bir saat evvel 1<

0 
'\ 

ıatınalma komisyonuna vermeleri 
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E.kişehir Kültür Direktörlütünden : 
Aıgari Azami Muham. İlk teminat 

bedeli 
kilo kilo lira kr. lira kr. 

Saati 

4000 6000 2700 203 9 
1000 1500 375 29 9,15 
1300 1600 1600 12•1 9,30 
650 850 425 32 9,45 
500 700 210 16 10 

,, toz. 800 1200 336 26 IO, 15 
~•karna 750 1000 250 19 I0,30 
~thriye arpa 150 200 60 5 10,45 
•tateı 700 900 112 50 9 1 l 

~llru fasulya 500 800 120 9 11, 15 
ı 'Y•ı peynir 500 700 420 32 11,30 
S cyuı:ı tane.i 400 700 280 21 1 l ,45 
s•buı:ı (beyaz) 300 400 180 14 14' 
o•buı:ı (yetil) 600 1000 300 23 13 
~~uı:ı çam 8000 2000 180 14 13, 15 

~~ür kok l~ :g ~ 2: 11:.~~ 
ttııiı:ı teneke 150 250 762 50 58 14 
•ltıi 27.6.938 pazartesi günü yukarıda hizalarında yaz.ıh uat

tJ lerde yapılaeakhr. 
ı" 325 500 60 5 9 
~ttlilt 50 75 15 2 9,15 
~ '~cimek 400 600 60 5 9,30 
& 0

1 
ut 500 700 70 6 9,45 

il 2'Ur 800 IOOO 100 8 1 O 
~hı:ı 1500 2000 150 12 10, 15 
l Ilı ince 75 100 Oll6 O 50 10,30 
y ~ kalın 200 300 16 50 1 50 10,45 
Ç 11~urta (tane) 10000 15000 150 12 11 
~-'I 10 12 48 4 11,15 
~ llru üzüm 500 800 200 15 11,30 
S llru kayıı 100 125 31 2S 3 11,45 
~Oda çamatır 600 1000 100 8 12 
~11'tnııı biber 3 5 1 50 O 12 13 
1 •ra biber 1 3 3 30 o 25 13, 15 
llcir 200 300 90 s 7 13,30 
l~lça 75 150 45 4 13,45 
~1'-'on tuzu 2 3 3 60 O 30 14 

•lesi 28.6.938 Hh günü yukarıda hizalarında yazılı saatlerde 
Yapıl•cakhr. 

ı_ ~abmudiye Köy eğitmenleri Yetiştirme kursu için cinai, mik· 
q~1• Mahmudiyedeki kurs anbarında teslim muhammen bedeli, 
tı~· teminatı ve ihale gün ve saatleri bildirilen erzak 11 .6.938 ta-

•tıden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
ihale açık eksiltme ıuretile yapılacaktır. 

~ Eluiltme yuka. ıda bildirilen gün ve saatlerde Eskiş •hir Kül
t Direktörlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

._
1 
Bu erzakın şartnameleri Kültür ve Kurs Direktörlüğünde gö
•hitir. 

'ı,~tcklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve ilk teminat 
~ huzu veya banka kefalet mektublarile birlikte belli 1rün ve 

ttc Komiıyona gelmeleri bildirilir. 

.\nkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~ A.~kar~ garnizonw birlik ve _ müessese~eri ihtiyacı ıçın 
~ bın . kılo sadeyagın paıarhgında tahb çıkmadığından 
~ hazıran 938 saat 14 de Ankara levazım amirliği sa

~llalrna komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
~ ~baınmen bedeli 90H>O lira, ilk teminata 5758 liradır. 
'-ttnamesi 451 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 

~ Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: 

~I ekirdağının tı5 bin kilo sığır eti ve Malkaranın 70 bin 
tı 0 sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. Tekirdağ sı
~~· etinin muhammen bedeli 35 bin, Malkaranın 18200, 
ı~d ı r. Tekirdağ etinin ilk teminah 2625. Malkaranın 
'- 5 liradır· İhal~si T ekirdağıoın 4 temmuz= 938 günü 
b -t 11 de Malkaranın ayni günde saat 15 te Tekirda· 
tıda yapılacaktır. 

• })· . . . 
~~· •rıı:ıç ve koyun eti alınacaktır. Bak: Mensucat ıütununda 

•t Memleket hastanesi ilanına. 

* s.. * • . 
llt ve yoğurt alınacaktır. Bak: Jıt. Belediyesi ilanlarına. 

D.D.YoLLAQI İSLETME u. MuouRLU~ÜNDEN 
• 

1 \t · Devlet Demiryolları ııtaayon 11aıfında istihdam edilmek 
~ rnusabaka ile . h~reket me~ur n~~zedi alınacaktır. 

'lı ~ Mueabakaya ıttırak edebılmek açın orta tahsili bitirmit ...... & , 
~) İürk olmak ; 
I)~ Yatı 18 den atat• ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak ; 
~ Aııari bir aeoe için askerlikten maaf olmak ; 
i~~ idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenele· 
!\ c faal Hrviıde çahımağa mani bir araza ve haatahğ'ı ol-
•k. 

~ , 
'~tb·M~sabakada kaz.ananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
•qlt 1 lııanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacak-

a .' M li uıabaka imtihanı 9 Temmuz 938 cumarte.i günü eaat 14 
~ 'Yd;trpafa, Sirkeci, Ankara, Balıkeıir, Kayseri, Malalya, A
~ ~ Afyon, iz mir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 
S ~n son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe kadardır. 
tt~ı 1' ali pi er işletmelere ve ıatasyonlara istida ile müracaat e• 

ij trdir. 
~: '<abul şerait ve evsafı bakkmda daha fazla malUmat al· 
bj~~teyenler işletme merkezlerine ve ııtasyonlara müracaat 

•rler. (3588) 1-3 

MUNAKASA GAZETESİ 

j İnhisarlar U. Müd~rlüğünden: j 1 

Mahalli Keşif MuYakkat Şartname Eksiltme 
bedeli teminatı bedeli sa atı 
L. K. L. K. L. K. 

Gele 9674 15 725 61 - 49 10 
Tortum 9542 09 715 66 .. 7 IO 30 
Hasan kale 9272 54 695 44 47 1 ı 
Arpaçay 10376 60 778 25 52 14 
Ağrı 10129 38 759 71 51 14 JO 
Ardahan 11154 12 836 56 - 56 15 
Iğdır 10853 09 798 99 54 15 30 
Doğu 10653 09 798 99 54 16 
Beyazit 
Çıldır 10376 60 778 25 52 16,30 

l- Yuk rıda isimleri yazılı mahallerde şartname le 
projesi mucibince yaptırılacak id .re binaları inşaata ihale 
edilemediğinden yeniden ve ay ı ayrı pazarlık usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme 1.7.938 tarihine rastlayan cuma günü hi
zalarında yazılı saatlarda Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler hiıalarında yazılı bedellerle 
İnbisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile mahalli İnhi
sarlar İdarelerindt!n alınabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin etlilen gün ve 
saatlarda yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3604) 1- 4 

• 
* * 

Miktarı Cinsi 

l Aded kamyon 

Taşıyacağı 

yük 

(j ton 
1 

" ft 3 ~ 

Muham. Muvak. Eksiltme 
bedel teminatı saati 

3860 
2900 

289.50 
217.50 

12 
12.30 

1- Şartnameleri mucibince satın <t!mak istediğimiz G 
tonluk l adet ve 3 tonlu~ 1 adet kanıyon ayn ayrı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

H- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında g 6 ,terilmiştir . 

Hl - Eksiltme ı2.Vl.938 tarihine ra=itlıyan çarşamba 

günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergitn sözü geçen 
Şubeden ahnabi ir. 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme ıçın 
tayin edilen gün ve saatlerde yukarıdıı adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (3343) 2 - 4 

• • * 
1- Şartname ve Proj eleri mucibince İstanbulda Paşa-

bahçede yaptırıl acak Rakı fabrikası ve anason ambarı 
inşaatı - her ı kisi birden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

11- Rakı Fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 ku
ruş ve anason anbarrnın keşif bedeli ise 14683 lira 03 
kuruş olup cem'an 311041 lira 07 kuruş ve muvakkat 
teminatı 16192 liradır. 

lll - Eksiltme 29.VJ.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı za rfların en ){eç saat 10 a kadar mf\kbuz mu
kabilinde Alım Komisyonu Başkanlığına verilmiş olması 
lazımdır . 

lV Şartname ve Proj eler 16 lira bedel mukabilide 
inhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltm eye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile İu
şaat Şu bemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikasını 
ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı olduğu veçhile 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanhğnıa makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması, posta ile gönderilecek zarfların da bu saatten evvel 
komisyonda bulundurulması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (B) (.3469) 1- 6 

lmtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

l)ivers 

Baarldıiı 7er: ARTUN Baaıme.ı 
r.ıı l.A tn Billur so&n.ılr No. H> 

Sayfa 3 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan kırtasiye açık 
eksiltmeye konulmu,tur. Buna 493t lira 50 kuruş 9edel 
tahmin edilmittir. Listesile ~artnamesi Levazım Müdürlil
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı ve
sika ve 370 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 30.6.938 perşembe gunu saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3608) 

• • • 
Keşif bedeli 6380 lira 66 kuruş olan Şehir Tiyatrosu 

sahne etraf divarının tuğla olarak yapılması açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda ya• 
zıh vesikadan baıka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet vesikasile 478 lira 55 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 30.6.938 perıembe günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3606) 

• • • 
Muham. bedeli 

Kr. Sa. 

214400 Litre pastorize süt 14 75 
247 5 Kilo yoğurt 17 50 
Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumu olan ve 

yukarda cins ve miktarlara yazılı süt Ye yoğurt kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30.6.938 perşem· 

be günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2490 
N. la kanunda yazılı vesika ve 240ı lira 28 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektubla· 
rını havi kapalı zarflarıcı yakarıda yazılı günde saat 14 e 
kadar Uaimi Encümene verilmelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kab'.Jl olunmaz. (B.) (3607) 

(Dördüncü eabifeden devam} 

Çelik çember, nalça, ağaç çivisi , monte çivisi, keten ip· 
lak v.ı . (lıt. Jandar. SAK) J\! 721 

Hurda otomobil ve la.tikler (İzmir Lvz.) .1\~ 727 
Ekmek (Bartın C. Müddeiumum.) .\! 72 l 
Sığır eti (Siirt Aık. SAK) .\: 721 
Tuz nakli (İ:r.mir lnhi•. Başmüd.) .\! 728 
Kum, çakıl, taş, Cumhuriyet meydanında yap. parke kaldıram 

ferşi (Kayseri Vil. ) .\~ 724 
• Selamet matbaa11nın makine alat ve edevat (Bey~ğlu 4 cü Sulh 

Hukuk Mahk.) .\'! 725 
Sebze (Ank. Lvz.) .\~ 727 
İnhisarlar mamulatı nakli (Samsun İnb. Müd.) .\~ 729 

~~~~ 

Vendredi 17-6-1938 

Coton d'Europe purifie (Dir . Gen . Fabrique Mil. Arık . ) No 708 
• Fabrique de conıerveı machino et acc&1oire (Bureau Exectif Edir

ne) No 708 
Provisions, oeufı ( Dir. Hyg-. Assiıt . Soc. Djaghaloghlou) No 710 
Lentilles, haricotı ıec, orgo , foin, paille, petrole (Dir. Vakoufs lst.) 

No 712 
lnstallation chauffage central au bitiıaent direct. gener. Siva• (Oir . 

Gea . Monopoles) No 713 
• Zinc camelote (Dir. G en. Monopoles) No 714 
Beurre (Div. Kirldareli) No 715 
Conıtr . ıarage, depôt et batiment pour exploitation pres central 

electrique Adana (lng 6eme Section Trav. Hydr. Adana} No 715 
Constr. bat. ecole interne (Presid. Com. Constr. Ecole Jnterııe Na

hiye Tourg-out-Moughla) No 715 
Traveau, de nivellement pour conıtr . palaiı de la Grande Aı1sem· 

blee Nationale (President Com Constr. Grande AS1emblee Natio· 
nale) No 715 

Costumes (Direct. Dr nizbank Suc. lstanbul) No. 727 
Reparation bAtiment Chambre de commerce (Dir. Vakouf Kasta· 

monou) No. 716 
Construc. d'hangars, a l'ecole aerienne Eıkicheıir et a ızmir 

(Mio. D~f. Nat. Ankara) ~No. 116 
Huile pour machioe (lnt. Tophane) No. 717 
Camion (Munici. iz.mir) No. 718 
Viande de mouton (Com. Ach. Mil. Balıkeeir) No. 718 
Pain, viande de boeuf (Com. Ach. Garnizon Kütahya) No. 720 
Houille cribl~e (Munici. Ordu) No. 720 
Compteur d'eau (Muniçip. lzmir} No. 719 
Cercles d 'acier, clouı de boiı, fil de lio ete. (Com. Aeb. 

Com. Gend. G. pacha) No. 721 
• Auto camelote, chauıbre a air, pneu:ıı: ete. (Com. Ach. Int. İz· 

mir) No. 727 
Pain (Procureur General Bartin) No. 721 
Viande de boeuf (Com. Ach. Mil. Siirt) No. 721 
Transport de sel (Monop. iz.mir) No . 728 
Sable caillou et pierres (Vilayet Kaiseri) No. 724 
Machines et accesıoires ıe trouvant a l'imprimerie Selamet a 

Findjandjilar (4 eme Bureau E:ıı:ecutif Beyoğlu} No. 725) 
Legumes (Com. Acb. lnt. Ank.) No. 727 
Tranıport d'articleı monopolieee (Dir. Monopole Samsun) N. 729 

Zınc electrolityque : 370 t . (cah. eh. P. 315). 

V itres pour locomotiveı: 1140 p.· Vitre rouge et 
verte : 180 p.· Mıroirs : 100 p . 

Pli cach 
Publique 

62900 -

2S36 20 
4395 -

190 22 
Com. Ach . Dır . G . Fabr. Milit. Ank. 11-8 38 
1 Eırpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 4-7-38 

Machi nes·comploir : 6 p. (aj.). Gre iı gre 6999 - 524 93 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 4-7-38 

11 -
10 30 

11 -
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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6 .. " 850 
12 .. " 1500 

Etranger: 12 oia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
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16 juin 

ADMINISTRA 1 ıor. 

Y oghourtchou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Gal ta, Perchembe Bazar 

T el~phone: 49442 

Boite Poılnle N. 1261 

Pou' la Publicit~ s'adre1aer 
iı l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegn.phique: 
l•tanbul - M0NAKASA 

19 
1 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----------------~-----' Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudıcation et du 

d'adjudicat. Nti.mati/ proviaoire C hicr dcs Chargeı Jours Heure 

A) Adjudications au Rnais 
Con tructiou-Reparation- Trav. Publics·Ma~eriel de Con truction-Cartographie 

Conıtr. pa veı a la rue Anafartalar : 233 m. Publiqucı 2141 03 160 75 Municipallte lzmir 12-7-38 16 -
,, d~pôh pour raiıins İl Tourgoutlou . Pli cach 30562 - 2300 - Union Cooperativeı ~enteı Agrico1e 20-6-38 15 

Travaux de canalisation iı Bayındır. Publique 975 87 
Raiıins et Fiıuu iı. Iamir 

Municipalite iı Bayandır 13-7-38 
Proict pr. conatr. hôtel et caaino a Zon1ouldak (aj., 
Conıtr. en brique, mur de Ja Hene du theatrc do 

,, Zonıouldak Jusqu'au 29-7-38 
Publique 6380 66 478 55 { Com. Perm. Municipalite lstanbul 30-6-38 14 

la ville. 
Travaux de canaliaation au lycee ErHkeuy. 
Conıtr. bat. administ. a Gueule (cah. eh. P. 49) (aj.) 

,, ,, ,, iı Tortoum \ ,, P. 47). 
,, ,, ,., a Hasan kale ( ,, P. 47). 
,, ,, " iı. Arpatcha ( ,, P. 52). 
,, ,, " a Arri (cah. eh. P. 51). 
,, ,. ,, a Ardahaıı (cah . eh. P. 56). 
,, ,, " iı lrdir (cah. eh. P. 54). 
,. ,. ,, a Dogıa Beyuı (cah. eh. P. 54). 
• • • a Tclaildır (cıh. eh. P. 521. 

Grc a rre 
Grc a gre 

" .. 
., 
" 
" ,, 
.. 
" 

164 96 
9674 75 
9542 09 
9272 54 

10376 60 
10129 38 
11154 12 
10653 09 
10653 09 
10376 60 

11 03 
725 61 
715 06 
tı95 44 
778 25 
759 71 
836 56 
798 99 
798 99 
778 25 

Dir. Econom. ,, ,, 

idem 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 

20-6-38 
1-7 38 
1-7-38 
1-7-38 
1-7-38 
1-7-38 
1-7-38 
1·7-38 
1·7-38 
1-7-38 

Produits Chimiques et Phnrmaooutiques · Instruınents Sanitnires-F ourn!ture p ur Hôpita~x 

Salpetre de Chili : 250 t. 
Antimoine: 7 t. 
Medicaments (ııj.). 

Produit pharmaccutlqucs pour l'hôpita\ Hııssekı7lots 

Pli cach 20000 - 1500 Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mıl. Ank. 10-8-38 
" 7000 - 525 - " 8-8-36 

Publique Kaymakamat Kızıldjahamam 22-6 38 
Grc a grc 496 - 37 20 { Coın. Perm. Murıicipalite lstanbul 20-6-38 

Oir. Econom. " ,, 

Electricite-G aı:-Cbauffnge Central (lnstallatio!l et Materiel) 

Divcrs ampoules : 16 lota. Pli cacb 13193 

lnıtal. depôt frigorifique iı Zongouldak (aj .). 

Habillement - Cbau sures Ti11us- Cuirs. 

Toile pour capoute : 11440 m.· ld. pour linccul : 
'2500 m.· Etoffe pour paletotı : 300 m. 

Costumes pour ıardıenıı ; 100- 150 complets (aj.). 

Chemises : 220 p.· Cravateı : 220 p 

1 ravaux d'lmprimerie - Papeterie 

lmpression bulletin d'ınformation du Turc-Office 
lmprcssion de divers papiera : 80 formats. 
Reliure de livres : 300 p. 
Articleı de papeterie. 

Reglcs : 10000 p. 

Combustible - Carburant-1-luiles 

Petrole : 40 t. 
L'adiudicııtion du 27-6-33 conccrn:ınt l'achat cie 

oharbon lignitc 3 ete annulce. 
Bois de chene : 60 t.- Houille : 25 t.- Petrole': 30 

bidona. 
Hoile oour machine : 12,5 t . 
Ma:r:out et huile pour machine : 30 t. (aj ) 
Boia . 318750 k. 
Motorine : 60 t . 

Gre iı gn· 31000 -

Publique 

,, 

,, 

Publıquc 

" 
" .. 

Gre a gre 

Pli c~h 

Publique 

" Gre iı grr 
Publique 

" 

750 -
300 -

4934 50 

116 -

2720 -

4800 -

989 .ıfO 

50 33 

56 25 
2'..l 50 

370 09 

8 70 

630 -

204 

306 -

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etnt Ankara 
Bueau d'Exp. H.pacha 

Mun.icipalıte Zongouldak 

Chof Med. Hôpitııl Regıonal iz lıir 

Chef Burenu Vıllage Comptllbılıte 
Privec Akhıur 

Oir. Gen. Tur .kouchou Ankara 

Mınısterc de L'Economıe 
Miniıtere Monopolcs et Douımcs 

" 
{ 

Com. Perm. Municıpalite lstanbul 
Oir. Econom. ,. " 

idem 

Com. Aclı. Div. Kirklarcli 
Com. Ach. Milit. Bornova 

Vilayet Kirldarelı 

15·7-38 

8-7-38 

20-6-38 

20-6 38 

22-6·38 

1-7-38 
3 1-6-38 
24-6-38 
30-6-38 

20 6-38 

29-6-38 

28-6-38 

Municipalite Samsoun 7-7-38 
,, Bııyındır 10-7-38 

Com. Ach. Universite lstanbul 4·7-38 
Adm. Exploit. Electr. Mun . Baııdirmn 23-6-38 

(Lire la suite en 3me pııge) 

14 
10 
10 30 
11 -
ııı -
14 30 
15 -
15 30 
16 -
16 30 

11 
11 -
16 
14 

15 30 

15 -· 

9-

11 

15 

10 
15 
15 
14 

14 -

17 

15 

ıs 

ıs 

15 

Avis Officiels 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

Deux groupes d'installations dont les va~eurs estiııı~· 
tives garantieı provisoireı et quantites sont indiques ·'# 
baı ıeront acbetes separement par voie d'adjudicttıO~ 
sous pli cachete le lundi 1 Aoôt 1938 a partir de 16 
au local de 1' Admioistration Gen~rale a Ankara. ; 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ıJ 
la presidence de la Commission le meme jour jusqu'i 
h. leurs offres et garanties provisoires indiquees en ~ ~ 
gard de chaque groupe, les certificats c ·iges par ~ .. 
loi et un certificat de competencc d~livre par le MiıııS' 
tere des Travaux Publics . 

Jı Ct 
Les cahiers des charges sont en venle au prİ1' 

235 Pstr aux caisses d' Ankara et de Hayda pacha. , l 
(3513) 1 ·e ~ 

V aleurs esti- Gara~tı 
matives ~ 

lnstallation d'aır 47.500 Ltq 3.562.50 

Groupes Objets 

comprime 
2 lnstallation de four 

a recuire et du gaz 
d'eclnirage 110.000 

Cuma 17.6.938 

,, 

Mut•hhar avrupa pamuğu (Aık. Fabr. U. !'füd.) ~· 70 ~ 
•Kon crve fabrika ı ve teferruatı (Edirne icra ve iflas Meın•1 

Yumurta, erzak ve kaym (İıt. Sıh. Müeı.) N. 710 
Mercimek, kuru fasulye, nohut, arpn, ıııoda, kepek gazyıığ1 

(İıt. Vakıf. Dir.) N. 712 
Sıvas Başmüdürlük binasında y pılncnk kalörifer tesi tı Ô"b ~, 

U. Müd) N. 713 ~() 
Hurda çinko (İnhis. U. Müd.) N. 713 ~~ 
Sadeyağ (Kırklareli Tüm.) N. 715 ~e 
T. B. M. M. binaları inşaatı için hafriyat (Türkiye Büyük ~~ 

Meclisi İnş. Kom.) N. 715 ~ 
Elbise (Denizbank lst. Şubeai Müd.) N. 727 
Adannda yap. garaj ve depo inş. (Adıına Su İşleri 6 cı Şub 

hendis.) N. 715 , - ~ 
Yatalı okul inş. (Muğla Turgut Nahiye Yatı Okulu İnf· ~o ~ 

Baskan.) N. 715 
İzmirde yap. hang r inş. • Eskişehir hava okulunda yaP· 11' 

(MMV) N. 716 
Ticaret odası binası tamiri (Kastamonu Vakıf. Dir.) N. 716 
Makine yağı (Tophane Lvz.) 717 
Kamjonet, kamyon şasesi ve karoseri (izmir Bcled.) N. 71S r.. 1 
K ~ oyun eti (Balıkesir Aık. SAK) N. 718 
Ekmek, sığır eti (Kütahya Garn. SAK) N. ·720 \ 

Krible mad"° kömürü (Ordu Beled,) N. 720 
Su saah (İzmir Beled.) .\:. 719 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ou ~
, .· . . ..,.~ 
•r !"\· /~ . ·-1-Y.$:·•;. 

- ~.o> .. ..... .... • ·-

sta ra t - Cas· o Ca lı alık 
de re de ri ' r s r, 

----....:----
C ısıne Orientale et Europeenne-Service İrreprochable 

Les sites les plus merveilleux du Haut-Bosphore 

re es re ongrois 
Compose 12 . . 

musıcıennes de 

Sous la Direction du chef d'Orchestre maestro LAO \NYI avec le concours de la celebre violoniste MARTHA AMATl 

Des services d'autobus et de bateaux sont assures jusqu'a une heure avancee de la nuit - Telephone: 32-90 


