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Ec•ebi memleketler için 
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~an tediyat makbül değildir__.ıl 

CUMARTESİ 

Hergün çıkar iktisad1, mali ve ticari 
il 

GAZETESÜ 

18 Haz!ran l 93i 

~ IDAREHANr: r Yoğurtcu han, 1 ci kat 
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No. 3 ve 4 

Gal~ta~ Perşembe paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
l tia rehanemizde görüşülür 

T el.?fon : 49142 j L 
telgr.: İst. MÜNAKASA 

Poıta kutusu N. 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Temin at -
"> MOnakasaıar 

iıı~aat, 1 lıJT•Jıat, Nafia işleri, Malzeme:, Hanta 

~Qıet lnönü bulvarının tesviy:-ve p:ırk~aldırım inş . k \. aç. c ı . 

~ llcnhuriyct mektebi önünün tesviye ve adi kaldırım ,, ,, 
li tpıütte yap. hamam inş. • ,, 

~~111am inş . ., 
~kOmet konağı inş. (l kısım) ,, 
F.. r2ir göçmen evi inş . kapalı :E. 

kişehirde yap . ilan edilen ahş~p çatılı iki ad . han· 
fır yap. va:ıgeçılmi~tir. 

~çlar, Klinik Ye İspençiyari aliit, Hastane Lev. 

'l\bhi ecr.a ve malı.eme 
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9998 -
141 -

4995 32 
1414 44 
1154 03 

12113 53 
1~477 38 
1873 19 
4753 67 
3762 86 

19815 11 
6800 10 

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemt::si) 

A.,, " ki' .. nsor na ı ışı 

~ ., . kuyusunun genişletilmesi işi 
"il ıpaşa tütün bakımevi için '2 tonluk maateferrııat 
1 odc:t yal.. aoa1100a u (~•I •• ;:,o "r} 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Q~ttıniye: 103 ad. 

!!:kliyat-Boşaltma-Yükletme 

~Öınür nakli: 50 t. 
11bisarlar mamulatı nakli: 2300 t. 

~hrukat, Benzin, ~1~kine yagları v, ı;. 

~un: 5 t. 
Linyit ltöaürü: 52,5 t. 
()dua ve kömür (temd) 

,, : 496 t. n 

()dun ve mangal kömürü 
Söınıkok kömürü: ~50 t . 

~tefcrrik 

~1<an borusu: 828 ad. 
••kül lngiliz markalı (1000 k tartar) 1 ad. 

!~ ve dış lastiği itfaiye kamyon arazözü için: 8 ad. 

~thp makinesi ve 6 teferruatı 
~•rke latı: 40000 ad. 
1\ •hruti çadır: 20 ad. 
tı •nıviçe: 150000 m. . 
v'ngi) detiştirme verenı: s ad. 

•gonet: 10 ad. 
~otoıiklet maa ıepet 6 benirlik: 1 ad. 

~rz9k1 Zahire, Et, !)ebz~. ~· 

~tınek ıle yağ' (temd) 
trıak ve ıebze: 31 kal. (temd) 
kırıek (cezaevi için) (tcmd) 

s,~ır eti: 2,2 t. - kuru ot: 88 t. 
~•deyağ', pirinç, patates, sofan v.s. (temd) 
•deyağ: 12 t. 

a ,, 12 ,, 
'f tyaz peynir: 19 t. 
•te f a•ulyA: S5 t . 

~ Müzayedeler 

~~111ek kırıntıları ve yemek artıkları 
tırıir köprü aksamı 

pa:ı. 

• 
k::ıpn l ı z. 

ı 533 40 
363 37 

6000 -

aç . eks. beh. 16 

paıt. 

kapalı z. 200~0 

aç. eks. 100 
,, 

µaz. 

n 

kapalı :ı: . beh t. 26 -

kapalı ı.. 6200 -
nç. eks. 

aç. eks. eoo -
kapalı z. 440 J 

paz. 

• 
kapalı z. 18762 
paz . 

paz. 

.. 
" 
n 

n 
kapalı z. 

" 
" 
" 

paz. 
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740 

2640 -

9600 -
108UO -
9SOb -
5500 -

280 

375 

86 55 

908 51 
1010 80 
140 49 
316 53 
282 21 

1486 13 
510 01 

115 
-:.7 25 

4SO -

123 60 

1;00 -

33 

1403 -
101 

487 50 

465 

60 
330 

1107 15 

• 

198 --

7.W -
810 -
712 so 
412 50 

21 

Daha fazla malumat ve ilanların 
. 

Müracaat yeri 

Kayseri Beledıyesi . ,, 
Kepıüt ,, 
Ululoşla ,, 
Akşehir Kaymakamlıfı 
Seyhan iskan Müd. 
M. M. V. SAK 

Gün 

22-6-38 
22-6 38 
30-6-38 
21-6-38 
28-6-38 

4-7-38 

Devlet D. vol. Ank . H. paşa 5-7-38 
" 5-7·38 
,. 
,, 
• 
" ,, 

İnhıurlnr U. Müd. 

.. 
" 

5-7-38 
S-7-38 
5-7·38 
5-7-38 
5-7-38 

4-7-38 
4-7 ·3ö 
3 8-38 

Saat 

14 -
14 -
15 
14 -
16 -
ıs -

15 -
15 -
1.5 
lS 
15 
15 
15 -

10 30 
11 

15 -

Si yas. Bıl. Ok. Mub. Kom. 4· 7-38 10 • -

İstanbul Koıaul. SAK 
Kocaelı lnhis. Başmüd. 

Konya Vilayeti 
Niğde Ask. SAi\ 
lsparta Vilayeti 
Diyarbakır Lvz. SAK 
Oarüşş11fıka Dir. 
Adlıye Vckileti 

20 6-38 
23-6-38 

9 
15 

'.l9·6-38 15 -
21-6-38 9 -
1 ay ı:arfında . 

,, 
22-6-48 14 
30·6-38 10 

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 3-8-38 15 -
Urfa Belediycsı 
Zıle Şarbaylığı 

Harla Gen. Dir. Ank. 
Konya Ereğli Beied 
lnh ıııadar U. Müd. 

" 
Devlet D. yol. Ank. H paşa 
inhisarlar U . Müd. 
Kayseri Kültür Dir. 

Kayseri Vıliyeti 
Konya Jandar. Komut. 
Nevşehir C. Müddeiumum 
Niğde Aık . SAK 
lıparta Vilayeti 
Vize Aık. SAK 

" 
Ankara Lvz SAK 

,, 

13·6-38 itib. 20 gün 
30-6-38 
30-6-38 
27·6-38 

5-7-38 
5.7.38 
4-8-38 
4-7-38 

23·6-38 

15 -
16 
15 30 
15 30 
15 30 
lS 45 

1 ay zarfında 

1-7-38 
27-6-38 13 
1 ay zarfında 
3-7-38 16 
3-7-38 ı 1 -
s-7-38 ıs 

4-7-38 • ıs -

Haydarpaşa Liaeıi SAK 26-6-38 11 
Bahçekapı Taş Han No 39 7-7-38 11 

tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz ı 

a) M Ü NA K A SAL A R 

inşaat - Taınirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- H .ır ita 

Yapılacak ev 
adedi 

Seyhan lıkin Müdürlüğünden : 
Y E R 1 Bir evİ!1 keşif bedeli 

14 
118 
35 
24 
19 

210 

Kozan 

" .. 
" 
" 

Merkezi kaza 
İmamotlu 
lhsanülharnid 
Ayvalı 

Pekmezci 

l Saimbeyli Merkez kaza 
l O ., Höketçe 
14 ,, Doğanbeyli 

5 ,, Şar 

Lira K. 
729 20 

" 
,, .. " ,, , , 

,, ,, 

687 71 

" " 
" " 
" " Yukarıda köy üzerine mahal ve beherinin 

bedelleri göıterildiği üıere Vilayetin Kozan 
Saimbeyli kazuının da 30 ki cem'an 240 tip 
göçmen evi yapbrılacaktır. 

muhammen ke;if 
kazaaının 210 ve 
8 den tek kargir 

Yapılacak evlerin kereateıi İskan daire1ince verilmek ve di· 
ğer bütün malzeme ve İfçilik müteahhidine aid olmak üzere ve 
anahtar teıliıni şartile toptlln kapalı zarf usalile eksiltmiye ko· 

nulmuttur. 
ihale 938 ıeneıi temmuzunun 4 üncü puarteıi günü saat 15 te 

Vilayet konağında toplanacak olan İskan Kom\ıyonu tarafından 
yapılacaktır. 

240 evin toptan inşa11na kapalı zarf usulile talih çıkmadığı 
veya tali bin teklif ettiği bedel haddi la yıkın da görülmediği tak
dirde kaza veya köy üzerine grup olarak çıkacak talihlerine ~ene 
ayni günde pazarlık suretile ihale edilecektir . 

Bu işe aid plan ve mukavele ve şartname veuir evrak ve kes
görülebilir. 

lıteklilerin muvakkat teminatlarını ihaleden evvel Malsandı-
ğına yatırmaları ve ihale 1aatinden evvel Komisyona müracut· 

lara ilan olunur. 

Milli Müdafaa V ekileti Sahnalma Komisyonundan: 

17.6.938 cuma günü saat 11 de eksiltmesi yapılacağı 
ilan edilen Eskişehirde yaptırılacak ahşap çatılı iki aded 
hangar yaptırılmasıocian vaz geçilmiştir. 

Akşehir Kaymakamlığından: 

Tanzim cdilmi~ plan, keşif ve fenrıi şartname::ıi hüküm
lerine uygun olmak üzre Hei~ Kamunu hükümet konağının 
ikmal edilmış kısımları yatırılacaktır. 

Bu aksamın kc~if b dr.li 1154 liı a 3 lrnru~tur . 
Münakasa muıideti 14 haziran 938 tarihinden itiharen 28 

haziran 938 tarihine rastlıyan salı günü :-aat 16 ya kadar 

olmak üzere 15 giindiir. 
Muvakkat teminat akça::ıı 86 lira 55 kuruştur. 
l\lünaka~aya iştirak etmek ı:-teyen taliplerın şimdiye ka

dar im giui işleri muvaffakiyetle başarmış ohluklnrına dair 
alakadar dairelerin hirer vesikasını ibraz .-:tıneleri ıneı•t.uridir 

Bu bapta daha fazla izahat almak ve naternan ak~amı 
yerinde görmek isteyen taliplerin H.eis kamunbaylığıııa ınü· 
raeaatları ilan olunur. 

Trabzon Belediye Hiya etinden: 
Belediye önündeki meydan parke tahvil edilecektir. İşin 

mık.tarını ve muhtelif aksamın vahidi fiatlannı ve şeklini 
gö~teren evrak, hergün helediyedt: bila bedel görülebilir. 
Ke..;if miktarı 9093 lira 23 kuruitıı r. · • 

lJ 

i\lüııaka~a açık eksiltme suretilc 21.6. 938 ::;alı günü "8· 
at 15 te Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 682 liradır. 
Taliplerin Belediye fen miiclürlüğünden veya Nafıa leş· 

kilatından alınmış olup parke inşa.ılım yaptıklarına dair 
ehliyeti fenniye vesikalarını ilıraz etmeleri şarttır. 

Altın Ova Şarhaylığından : 
Mevrut proje ve şartnamc~i veçhile 1.6.938 tarihinden 

itibaren 20 gün müddetle; münakasaya konulan Altın Ova 
nahiye~inde yeni yapılacak belediye daire:;inin inşaatma ta
lip olan müteahhitler proje ve şartnameyi m ha inde tat· 
bik ve münakasaya iştirak için 300 lira muvakkat teminat 
vererek kapal: zarf usulile pazarlığa iştirakleri il&n olunur 

Kepıüt Belediye Riyasetinden: 

Kepıüt belediyeai Kepıütte yapılacak hamam inşaatını 15 gün 

müddetle açık ekıiltmeye koymuştur. 
Bu itin keşif bedeli 4995 lira 32 kuruş olup muvakkat teminatı 

375 liradır. 



Sayfa 2 

Bu işe aid plan ve ketifnameyi ıörmek iıtiyenler her gGn 
Kepıüt belediyesi dairesinde l'Örebilirler. . 

· - 1 "'l k" •t kum beledıye tara-Bu ınşaata luzum o an taş, tu5 a, ıremı , . . • _ 
fından. inşaat mahallinde hazırlanmış olup kıreç dabı ıuzulerek 
kuyuya depo edilmittir. . . 

Mezkür malzemeden başka bilcümle in11aat malze?2Hı ve mu~-
tezi mermer ve döşemesi müteahhit tarafından temın ve tedarık 
edilecektir. _ _ 

Eksiltme 938 ~enesi haziran ayının 30 uncu perşembe ııünu 
Kepsüt belediye dairesinde toplanac~k komiıyon tarafından yapı-
lacaktır. 

Eksiltme girebilmek için isteklilerin lıtu itlerle utraştığına dair 
ve1ika röıtermeleri li:ıımdır. 

Kayıeri Belediye Batkanhtından : 

9998 lira bedeli ketifli İsmet ln~nü bulvarının teniye ve P_a': 
ke kaldırım inşaatı 22.6.938 tarihine rut\ıyan çartamb~ .gunu 
saat 14 de ihale edilmek üzere açık münakasaya vazedılmış ol
duğundan talihlerin yüzde 7,5 teminatı muvakkatı vermek ve 
şartnameyi görmek üzere belediyeye müracaatları.' .. _ _ . 

• 141 lira bedeli keşifli Cün:buriyet mektebı onunun tesvı-
ye ~e• adi kaldırım inşaatı 22.6.938 tarihine raıtlayan çartam~a 
günü saat 14 de ihale edilmek üzere açık mün~kaa~ya vazedıl 
miı; olduğundan talihlerin yüzde 7,~ muvak~ateyı temınatı vermek 
ve şartnameyi ıörmek üzere beledıyeye muracaatları. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat:__ 

11 L. 1 i l t U İdaresinden: Devlet Demiryo arı ve ıman arı ş e me . 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarı aşağıda ayrı 
ayrı gösterilmiş olan yedi liıte muhteviyatı tıbbi ~eza ve malze
me 5.7.1938 salı günü saat 15 den itibaren ııra ıle kapalı zarf 
uıulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe a-irmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun 
\nyin ettiği vesikaları ve beş bin liradan yükıek listeler için Na
fıa müteahhitlik vHikuı ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesel.lüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

1 No.lu liste mühteviyatı 12113,53 908,51 
2 " " 13477,38 1010,80 
3 " " 1873, 19 140,49 
4 .. " 4753,67 356,53 
5 " ,, 3762,86 282,21 
6 " " 19815, ti 1486, 13 
1 ,, ,, 6800, 10 s10..::...:•c_.0_1 __ 

tlektrik, Ha vagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
• • • 

2 tonluk maateferruat 1 adet yük asanıörü alınacaktır. Bak: 
İnhiaarlar U. Müd. ilanlnnna. 

• • • 
Asansör nakli işi ile asansör kuyuıunun geniş\etilnıesi işi Bak: 

İnhisarlar Umum Müd. ilinlanna. 

e 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Diyarbakır Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından. 

Cınıi 
Nakliyat 

,, 

Miktarı 

Er eşya 
750 

5000 kilo 

Muhammen 
bedeli L. K. 

1500 
150 

1650 ()() 

Muvakkat 
tem. L. K. 

248 00 
İhaleai 24.6.938 de yapılacaktır. 

3 

Viranşehire sevk olunacak Erat ve e,yanın aenelik nakliyatı 
açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

İhale Diyarbakır levazım amirliği aatınalma komisyonunda 24 
huiran 938 nat onda yapılacaktır. isteklilerin bu iÜn ve saatte 
teminatlarlyle birlikte komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Haydarpata hastanesinden Ta,kıtla el\i ton maden kömürü taş 

tırılacaktır. Pazarlığı 20.6 938 pazartesi ıaat 9 dan ona kadar 
Ftndıkhda Satınalma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerinin 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

. Kocaeli İnhisarlar Bat Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan it: Düzce, Gündoğdu, Üskübü, Hendek, 

Adapazar bakım evre·rinde mevcud tahminen 2,300,000 kilo mik· 
darıuda 937 ürünün yaprak tütünün mahallerinden lıtanbul depo· 
larına nakil olup nakliye ücreti muhammen bedeli 20,000 liradır. 

Bu yoldaki ekıiltme şartnameıini istekliler, İzmit, İstanbul, 
Ankara, Adapazar, Hendek, Düzce, Bolu inhisarlar idareıine mü· 
racaatla görebilirler. 

Eksiltme müddeti 8.6.938 gününden 23.6.938 perşembe günü 
aaat 11 e kadar 15 iÜndür. 

Ekıiltme kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat akçası mikdarı 1500 lira veya o mikdar iti

barı hükümetçe muaaddak milli bankalar teminat mektublarıdır. 
Talihlerin ticarJ durumlarını bildirir tecim odalarından musad

dak bir vesikayı İzmit başmüdiriyetinden müteşekkil ekıiltme ko· 
misyonuna teminat makbuzu ile birlikte röstermesi şarttır. 

Teklif mektubları 23.6.938 gününe rastlayan pertembe günü 
saat 11 e kadar İımittf" müteşekkil komlıyonca kabul edilir, 

Mahrukat Benzin-Makine yağ·ian v. s. 
----------------------~------------~----Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

'afia silindirlerinin ihtiyacı olan 5 bin kilo odun ei(
siltmeye çıkarılmı~ tır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Muhammen bedeli 100 liradır. 
Muvakkat teminat 7,5 liradır. 
Ru eksiltmeye ait hıı~usi ve fenni şartn-ıme Nafıa mü-

diirlüğünde görülebilir. 
ihale 29.6.938 çarşamha günü saat 15 te vilayet daimi 

encümende yapılaca~ tır. 
Ta !iplerin ticaret odası kayıt vesikalarile nı u vak kat te

minat mektubu veya makbuzlarını hamılen ):ukarda yazılı 
gün ve saatte vilfiyet daimi encümenine müracaatları lüzu
mu ilan olunur. 

Diyarbakır Aıkeri Satınalma Komiıyonu Batkanlığından 

Cinsi Miktarı Muham. Munk. 
bedeli teminat 

kilo lira lira 
Odun 500.000 6250 469 Talip çıkmadıtından 

1.476.000 18700 1203 
" 832.000 10400 780 Gall görüldüğünden 
"K ah zarf usulile 2 haziran 938 tarihinde ihalesi yapılacağı 

ap · l'k d 'h.ı.! ilin edilen Diyarbakır garnizon bir likl~rı ~e~~ ı. o un ı uyacına 
talip çıkmadıtı ve verilen Hat gali iÖru~dua"u ıçın 2490 sayılı ka
nunun 40 cı maddeıi hükmüne göre bır ay zarfında pazar~ıkla 
ihaleıi yapılacağı ve iıteklilerin hergün mesai saatlerinde Dıyar· 
bakır Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonuna ba1 vurmalara 

ilin olunur. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden : 

Muvak. teminatı Günü Saat 

18 Haziran 1938 ~ 

Konya Ereğli Belediyeıinden : 

Belediwemiz tarafından çarşı dahilinde yolların parke olar'~ 
J f rı - •"' inşa11 için kırk bin aded parke taşı kapalı zar usu ı e mun 

saya koaulmuttur. . . . . - dlr• 
MOoakasa müddeti 7.6 938 tarihinden ıtıbaren yırmı gun ,. 
Tatlar kasaba dahilinde belediye tarafından gösterilecek ııı 

halde tHlim olunacaktır. . . • . . 3.10 
Muhammen bedeli 4400 lira olup münakasaya ıttırak ıçın 

liralık teminat mektubu iraesi şarttır. . 
1 

,iıı 
27 6 938 tarihinde aaat 16 da ihalesi yapılacağından talıb .e 11 • • • J . 51011 

Jlrhrma, eksiltme ve ihale kanununda yazılı şeraıt aı_re ıııer 
teklif mektublarını ıaat 15 te k•dar bfiılediyeye vermelerı 

1 0 
rut olup bu aaatten ıonra verilen teklif mektubları kabul 0 11 

maz. ıı ı( 
Tatların evsafı hakkındaki fenni şartnamesi belediye ya 

terinden meccanen alınabilir. 

Urfa Belediyesinden: b ,ıı~l 
Belediyemiz için İngiliz markala bin kilo tartan _bir 11 ır 

alınacaktır. Bu işin \3.6.938 gününden itibaren 20 ııun açılıl ' 
siltmeye konulduğu ilin olunur. 

* • • 
20 adet mahruti çadır alınacaktar. Bak: 

ilanlarına. 

* 

İnhisarlar 

• * i b"•" 150.000 metre düz beyaz kanaviçe alınacaktır. Bak: n 
1 

lar U. Müd. ilanlarına. 
• . . ,,. 

k B k i h. 1 U. Müd. il~~ 10 adet vagonet alınaca hr. a : n ııar ar ~ 

14 \Erzak, Zahire, Et ve Sebze: . 
lira 

Odun 95 22 haziran 938 
Mangal kömürü 6 " ,, 

Olan Yıllık odun, kömür 22 hazi· Mekteb için lüzumu 
ran 938 çarşamba iÜDÜ Nuruoımaniyede Türk Okutma 
Kurumunda ihalesi yapılacağmdan talihlerin önceden şart-
namesini görmeleri. 

D. rbakır Levaıım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 1 
ıya . d "ht" Kapalı zarfla ilin edilmiı Diyarbakır pıyade alayı o un ı ı- 1 

yacı olan bir milyon 496 bin kilo oduna ihale ıünü iıtekli çık~a- İ 
dıtından bir ay zarfında pazarlıkla satın alı.nmasına karar verıl
miştir. İlk teminatı 1403 liradır. Pazarlık Dıyarbakır kor aatınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Ç. Kale Mıt. Mv. Deniz Komutanlığından : 

• • 2()()() k"l kO)'ıJ°' Deniz eratı ihtiyacı ıçin 500 kılo kuzu. ı o 
350 l kilo sığır etinin açık ekıiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

İhale 23.6.938 pertembe günü ıaat 10 dadır. 11ııııt Ekıiltme Çanakka!e Deniz Komutanlığı binasında yapılac 
Muvakkat teminat akçası 164 liradır. 

. • k011 
• Deniz eratı ihtiyacı için 250 kılo kuzu, 1000 kılo 

t 600 kilo ııtır etinin llÇık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 
23.6.938 perıembe günü saat 10 dadır. . acat<tıt 
Eksiltme Çanakkale Deniz kornutanlıtı bınasında yapıl 

lıteklilerin bu müddet zarfına komiıyona müracaatları. 

Adliye Vekaletinden : ... 

Muvaklıat teminat akçası 80 liradır. 

\ 
el<•11r 

• • • Deniz eratı ihtiyacı için 49000 kilo ekmeğin açık 

Temyiz mahkemesi kaloriferi için ahnacak 250 ton ıomıkok 
kömürü kapalı zarf usulile eluiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 30 haziran 938 pertembe a-ünü saat 10 da Ankarada 
temyiz binaıında V ekalel levazım ve dair~ mildürlüğü oda1ında 

l k ·ıt ko 'svonu tarafından ıaoılacaktır • too ıofln.e _aı _ _!ll!:_ .. __ gı,J '-·- .., .... - .... """'• • -.\. • .,. .. •-..••••u.• wç u•ua 

müdürlüğOnden her zaman alabilirler. 
Beher ton için tahmin edilen bedel 26 liradır. 
Ekıiltmeye ittirak edecek olan isteklilerin bedeli muhamme· 

nin yüzde 7,5 ğu olan 487,5 lira nakid veyahud devletçe nakid 
mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal sandığına teslim 
etmişolduklarına dair olan sandık makbuzlarıle teklif mektub-

larını havi mühürlü zarfların ekıiltme saatinden bir aaat evveli
ne kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

Tatradan teklif m•ktubu gönderecek olanların da aynı saatte 
yetişmeıini teminen daha evvelden postaya tevdi etmiş olmaları 

ve dıt zarfları mfthür mumile ayrıca mühürlenmiş olması lazımdır. 
• • • 

1500 kilo gazyaj'ı alınacaktır. Bak: erzak ıütununda Çanak-
kale Vilayeti ilinına. 

Müteferrik 

Kayseri Kültür Direktörlütünden: 

Pazarören köyü eğitmen kursu için altı beygir kuvvetinde 
bir ıilindirli maa ıepet NSU tip motoıiklet mubayaa edilecektir. 
Motoıiklet hususi şartnamesinde yazılı 54 adet yedek parçalarile 
birlikte Kayıeri istasyonunda teslim 740 lira muhammen bedelli
dir. Mücakaaa günü 23.6.938 pertembe günüdür. Talib olanlar 
yüzde 7,5 muvakkat teminatı yatırmak ıuretile aynı günde saat 

j ikid• Maarif Müdürlüğünde tetekkül edecek komiıyona müra· 

1 caat etmeleri ilan olunur. 

Harta Genel Direktörlütünden 

Harita genel Direktörlüğü plan şubesi için Poligon kemiyatı 
vaziye hesabatı için bir adet hesap makinesi ve 6 teferruatı ek
ıiitme ıuretiyl• alınacaktır. 

Eksiltme 30.6.938 perşembe günü saat 15 te Cebecice Hrt. Gn. 
Drk. binaıında satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat teminatı 60 lira olup 
vezne makbuzu veya t~minat mektubu kabul olunur. 

1 me ile ihaleai yapılacaktır. 

\ 

İhale 22 Haziran 933 çarşamba günü saat 14,30 dır. tı!~ 
Eksiltme Çanakkale Deniz Komutanlığı binasında yapılac• 
Muvakkat teminat akçası 367 lira 50 kuruştur. ,ıl't 

1 
• nA-: ........ ;htitrAr1 irin 3000 kilo ekmeğin açık elı 

me ile ih;ıleai yapılacaktır. 
1 ihale 22 Haziran 938 çarşambe 2ünü saat 10 dır. ııtıf 

1 

Ekıiitme Çanakkale Deniz Komutanlığı binasında yapılac• 
Muvakkat teminat akçası 225 liradır. 

Kırklareli Tüm Satın Alma Komisyonundan : 

·o 5 
Kırklareli Tümen birliklerinin 93S mali yılı ihtiyacı içı tııf 

bin kilo kuru soğan kapalı zarf usulile ekt-iltmeye konulınılf 
1
, 

Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kurut 50 santim olup t~ ~ 
5415 liradır. İlk teminatı 406 lira 13 kuruştur. İhalesi 24 Haııf 
938 cuma günü saat 11 dedir. 

* • • Kırklareli Tümen birliklerinin 9.18 ıeneai mali yılı i~~ 
yacJ için 840000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye 1~ 
nulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 3 kuruş 50 ••"·~' 
olup ilk tem1natı 2205 liradır. İhalesi 1 Temmuz 938 cuma g~; 
saat 17 dedir. Şaatnameşini 200 kuruş mukabilinde Satıo• 
komisyonundan alabilirler. 

Çanakkale Viliyeti Daimi Encümeninden: 

Ahnacak erzakın cinsi Aıg. kiloıu 

kilo 

1 
M. bedel muV'· 

lira kr. lirfl "' 
Batum gazyağı \birinci nev'i) 1500 285 22 
Birinci nev'ı ekmek 8000 
27 kalem kuru sebze 11580 

800 60 
2927 219 so 

16 ,, yat ,, 5000 663 50 50 
Erkek koyun eti 2500 1120 1 160 
Kuzu eti 2600 IOOO 1 
Süt ve yoğurt 10000 
Öküz başı marka çamatır çividi 800 adet 
Yumurta 3000 ,, 
Tavuk 200 

1200 ~ ıO 16 
60 4 50 

1 so 
Balık ıoo 1 , 

1- Çanakkale Mt:mleket hastahanesinin 938 haziranında~: 
yıı 939 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda cins ve 1111~ ıı 
yaııh mevaddı iaşenin ihalesi 23.6.38 pertembe günü saat 1 

açık eksiltme ıuretile daımi encümende yapılac•ktır. Jı' 
2- isteklilerin müracaatları 2490 aayılı kanuna uygun 01111a1' l 
3- Taliplerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere 

cümen kalemine müracaatları ilan olunur. 
Taliplerin fenni tartnamesini görmek üzere her gün ve ekıilt

meye a-irmek üzere yukarıda yazılı iÜn ve saatte komiıyona gel- , 
mel eri. lzmir Levazım Amirliği Satmalma Kemisyonundarı: 

Milli Miidafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınıllma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 6200 lira olan 828 adet kazan borusu· 
nun k•pah ıarfla münakasaııı J 8.938 tarihine müsadif çartamba 
günü ıaat 15 te vekilet binasındaki komisyonumuzda icra edile• 
cektir. 

Para11z şartnamesini almak isteyenlerin hergün komisyonu
muza müracaatları. 

Münakasaya iİrmek isteyenlerin 465 liralık ilk teminatları ve 
kanuni belgelerini havi zarflarını kapatılmış olarak meakfır giln
deki milnakaaa ıaatinden bir saat evveline kadar komisyonu
muza varmeleri ve poıtada vakı olacak recikmelerin nazarı dik· 
kate alınmayacağı. 

. Müstahkeıİı mcvi merkez kıtaatmın :U700 bulgur 
i~ıı' 

yacı nçık ek iltıne suretile münakasaya konmuştur. ~r 
llıa]ec;i 30 kaziran 938 pcrşcnıh" günü saat 15 te 1 

)ada lzrnir levazım fünirliği satınelma komisy nunda } BP1 

cakrır. 
Tahmin cdileıı mecmu tutarı 4889 lira 13 kuru~tur. 
Teminat muvak.kate akçe::.i 366 hra 69 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komi::;yondan görülebılir. ı·I 

d . e:;I' hteklilcr ticaret odasında kayıtlı olduklarıııa uır ,. 
göstermek mecburiyetindedirler. 
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Köprünün Kadiköy 
iskelesinde kiralık 

Dükkanlar 
Senelik muham. İlk 

kirası teminatı 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
31 84 N. dükkan 1800 135 

Köprünün Kadıköy iskeles!nde 
32 86 N. dükkan 2400 180 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 

23 66 N. dükkan 420 13,50 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı 

olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artır
maya konul~uştur. Şartnameleri Levaum Müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler hizalarfnda gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 4.7.938 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3681) (*) 

• 
* * 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Kadıköyünde 
Kızıltoprakta Zühtiipaşa m'ktebi 939 senesi Mayıs sonu· 
na kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul-
mustur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1 s
tekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektub veya 
makbuzu ile 4.7.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (368f>) (l) (*) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

İşin mahiyeti 

l- Asansör nakli ·•M ışı " 
2 - Asansör kuyusunun "B,, 

genişletilmesi işi 

Keşif 
bedeli 

Lira Kr. 

1533 40 
363 37 

Mu vak. 
teminatı 

Lira Kr. 

115 00 
27 25 

Eksilt· 
me 

sa atı 

10,30 

l 1 

1- Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa tütün 

bakım evindeki Vertheim markalı asansörün şark tütün 
bakım evine nakli işi ile Şemsipaşa bakım evindeki asan
sör kuyusunun genişletilmesi işi şart ameleri mucibince 
ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme 4.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
h zalarıoda yazılı saatlarda Kabataşta Levazım ve Muba 
yaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alırabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gön ve saat· 
larda yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3675) 1- 4 

• • • 
l · idaremiz.in Yavşan Tuzlası ihtiyacı için şartnamesi 

ruucibince 20 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alına
caktır. 

11- Pazarlık 5.Vll.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
le yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlıkte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3672) t -4 

• • • 
1- İdaremizin Kağızm<ın ve Kulp tuzları için şartoa· 

rııesi mucibince 10 aded vagonet pazarlıkla satın alına
caktır. 

2- Pazarlık 4.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi gunu 
saat 15,45 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

4- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 
Ve mufassal tekliflerini münakasa gününden 5 gün evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şubesine ver
llıeleri ve tekliflerinin kabulünü muotazammın vesika al
ttıaları lazımdır. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te Yüzde 7,5 güvenme paralariy!e birlikte yukarıda . adı 
Reçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (367 4) 1 -4 

MUNAKASA GAZETES 

• • * 
35000 adet Bobin 26,5 m 'm siğara kağıdı 

230000 " " 28 " " ,, 

2000 ,, " 31 " " " 
35000 Top 660X700 30 tefrikli siğara kağıdı 
9000 ., 660X700 35 ,, ., ,, 

1- Yukarıda cins ve miktarJ yazılı 267000 adet bobin 
ve 44300 ton siğara kağıdı şartnameleri mucibince pazar· 
hkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 21.Vl.938 tarihine rastlıyan salı güntl 
s:ıat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 gü!enme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri il in olunur. (3290) 4 4 

• * • 
1- Şartnamesi mucibince 600 ton çavdar sapı pa· 

zarlıkla alınacaktır. 

11- Pazarlık 24 6.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 11 de Kabata~ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona relmeleri ilan oluııur. (3392) 3-4 

1 - Şartnamesi 
zarlıkla alınacaktır. 

* • • 
mucibince 500 kilo beyaz sabun pa· 

il- Pazarlık 23.VI 938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 13 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3394) 3- 4 
• • • 

Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli 
ozalit kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 21.Vl.938 tarihine rastla an salı günü 
saat t ~ de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3289) 4 4 
• • • 

1- Üsküdar Depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa Tütün 
Bakımevi için şartnamesi mucibince yeniden alınacak 2 
tonluk maateferruatı 1 adet yük asansörü kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll- Muhamnen bedeli 6000 lira va muvakkat teminatı 
450 liradır. 

111- Eksiltme 3.8 938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve \lubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Asansör W ertheim, Stigler Schindler. A. T. G. 
Mühleisen Gottscholç, Mibhlis, Beck, Henkel, Maylauer, 
Hans haıuı Klockne veya İndustrie Electromachine "Po · 
lonya,, Louis Neubarer Ohemnitz,, marka olacaktır. 

Vl- ı;.ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiataız teklif 
mektub ve kataloklarını tetkik edil.nek üzere münakasa 
gününden eu geç bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muntazammıo vesika 
almaları lazımdır. 

Vll- Mühürlü teklif mektubunu kanuni ve ::aik ile 6 cı 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 7,5 I 
güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarflarm ekoiıiltme günü en geç saat 14 e kadar yu- ' 
karıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz muka-
bilinde verilmiş olması lazımdır. (3676J 1 -4 

• • • 
1-- Şartname ve numunesi mucibince ı 50.000 metre 

düz beyaz kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 5.Vll.938 tarihine rastltyan salı gunu 

saat 13,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözu geçen 

Şubeden alınabilir. 

* * • 

Sayfa 3 

1- Kabataş Levazım ambarında mevcut 122 adet tahta 
kürek açık arttırma ile satılacaktır. 

2- Açık arttırma 24.6.938 tarihine rastlayan cuma 
günü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonundan yapdacaktır. 

3- Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda bergün 
görülebilir. 

4- İsteklilerin arttırmaya iştirak için tayin edilen gün 
ve saatta yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 
(3425) 3-4 

(Dördüncü 1ahifeden devam) 

Pirinç (izmir Memleket Hast.) ,,i 730 
Yerli kaput bezi, kefenlik bez, paltoluk kuma~ (izmir Memleket 

Hut.) 730 
Tıbbi ecza (İat. Beled.) .,! 730 
Kay bekçileri için elbise (Akhisar Muhtar.) .\~ 730 
Ereaköy kız lisesi mecrasının kapanrnuı ve cetvel (iat. Beled.) 

.\~ 730 
Sıvas·Enincan yolu araam<la yap. şose tamiri (Sıvaı Nafıa Müd.) 

N. 731 
Philipı marka elektrikli ampul (Kırklareli Bel.) N. 731 
Türk antraaiti - meşe kömürü ,, ,, ,, 731 
Arpa, kuru ot (Çankırı Vıl.) N. 731 

• Önlerinde yıldız iıareti olanlar müzayedeye aittir. 

Lundi 20·6· 1938 

Prea~ntation carte actuelle des bourgs Soungourlou, Oamandjik, Me
djideuıu et Aladja tVıl. Tchoroum) No 682 

lostal. de fondementı (temel kazık) pour la constructio:ı 
manutention et de traitement de tabacs a lzmir, conatr. de 

la maison de manotention et de traitement de tabaca a lzmir (Com. 
Ach. Econom Monop. Kabatache) No 689 

Baaculeı po11r voic ferrce (Com. Ach. Monop. Kabatacbe) No 690 
Bois (Com. Ach. Milit. Siirt) No 710 
Conıtr. batiment ecole ?rimaire au village Kestep. (Vil. Mourhl~) 

No 714 
lnstal. moteu• clectrique (Municipalite Kilis) No 715 
Armoire frig-orifique, leasivare de linge (Dir. Hyg. Assiat. Soc. Dia

ghaloghlou) No 716 
f.toffe pour unıformes, (Dir. Hyg. <\ssiıt. Soc. Djag) No 716 
impreısion statistique commerco exterieur 

Ank.) No 716 
(Dır. Gen. Statistique 

Tôlea de fer, bande pour compteur de vitesse (Ch. de Fer Etat 
Haydarpacha) No 716 

Fil de laine pour flanelle lComm. Gend. G.pııcha) No 717 
Sanrles (Comm. Gend. Ank..) No 717 
Yorhourt (Com. Ach. lntend. lıt. Tophane) No 717 
Douilleı, ampouleı electr.ques (Ch. de Fer E.tat) No 717 
Hııile pour cordonnier (Com. Ach. Gend. Ankara) No 717 
Sable caoline (Dir. Gen. Fabr. Milit. Anlı:..) No 718 
Bottines (Dir. Gen. de SOrete) No 718 
Viantle (Com. Ach. Milit. t alıkesir) No 718 
Pain, viande, poules, aavon, beurre, lait, yoghourt ete. (Chef Med. 

Hôp. Model Ankara) No 717 
Viande (Com. Ach. Milit . Balikesir) No 718 
Lait• (Com. Ach. lntend. Ank.) No 720 

,, (Diviaion Ilrouıse) No 720 
"' * Bobin es vide tlntend lat. 'l ophane) No 719 

Benzine (Dir. Monop. et Douanes Ank.) No 720 
Viande de boeuf (lntend. f.slı:.ichehir) No 720 

,, ,. ,, (Diviıion Adana) No 721 
Conatr. de veıpasienne a la aaline de Tchamaltı (Dir. Monop. lzmir) 

No 721 
Amçoules electriquea (Municip. Diarbakir) No 721 
Foin (Dir. Vet rinairc lzmir) No 721 
Huile d'olive (Com. Aclı. Milit. Moughla) No 721 
Viande (Com. Ach. Milit. Balikeair) No 723 
Conatr. emplacement pour marche (Vıl. Anltara) No 723 
Chevaux de trait avec bride, ceinture, ranta pour etrier (Div. Sivu) 

No 723 I 

Lait, yoghourt, viande (Procureur Gen lıt.) No 724 
• Tapiı (f)ir. Biens Nat. lat.) No 724 
Tranıport d'articles monopoliseı (Dir. Monopolea Edirne) No 725 
Coaatr. bat. municipale (Municip. Dörtyol) No 725 
Eııportation de sel (Oir. Monopoleı Konia) No 725 
Pain pour penitencier (Dir. Penitencier Bilediik) No 728 
• Tissuı de aoie (Dir. Venteoı Douaneı lst.) No 728 
Houille, graisseo, pe:role, benzine, valvaline ete. (Vil. Ordou) 7'18 
Conatr . emplaceoment pour marchc, constr. place de la Rcpublique 

et monument Ataturk, conıtr. pont en beton arme ı route Akar
bachi-Station (Mun. Eıkicbebir) No 729 

Proviıion (Vil. f.skichchir) No 729 
Conıtr. depôtı pour raisins a Tourgoutlou (Union Coop. Ventes 

Al'ricolc Ra;ain et fig-ueı a lzmir) No 730 
Produit phıırmaceutiques (Municip. lstanbul) No 730 
Toile pour capote, pour linceul, etoffe pour paletotı (Chef Med. 

Hôp. Reg. lzmir) No 730 
Co!ıtuınes pour ıardienı (Chef Bureau Vil. Com. Priv. Akhisar) 730 
Traveaux do canalisation au lycee Erenkeuy (Municip. lıtanbul) 730 
Beurre (lntendance Ankara) No 729 
Rep. de chauısrc ı/route Sivaa·Euindjan (Trav. Pub. Sivas) 731 lV - i~teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri 1 
Ampoules electriquea marque Phillips (Municip. Kirklareli) No 731 

ilan olunur. ti673) 1 - 4 

1 

Anthracite indirene, cbarbon de boiı ( ,, ) No 731 
Orge et foin (Vil Tchanltiri) No 731 -

imtiyaz l&bibi Ye , .. itleri 
Direktörü: lamail Girit 
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Tableau Synoptique des Adjudi.cations Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat . 
Prix 

Hlimatif 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier d~ Char:ges 
Jours Heure Caution. 

previıoire 
~~~~·-~~~~~~~~~~~_;,,~ 

A) A4judications au Ra•ais 
Conatructioo-R~paration- Trav. Publicı·Materiel de Coostruction-Cartoıraphie 

Const konak rouvernemental (1 partie). 
,, bain (aj.). 
,, •aisonı en maçonnerie pour immirreı 

L'adjudication du 17-6·38 concernant la conatruc
tion de deux hangau a Eıılciohehir a ete annulee 

Publique 

" Pli cach 

1154 03 
1414 44 

86 55 ICaymakamat Akchehir 
Municipafüc Ouloukichla 
Dir. Etablis1ement Immigres Seyhan 
Com. Ach. Min . Def. Nat. Ank . 

26-6-38 
21-6-38 

4-7-38 

15 -
14 -
15 

Conıtruction bain a Kepaut Publique 4995 32 375 Municipalit e Kepsut 
~ pn~ı au bo11levard lımet lneunu. ,, 9998 - • Kai11eri 

30-6-38 
21-6-38 
22-6-38 

14 -
14 

,, ,, a la Place de la Repu blique ,, 141 - ,, • 14 -

Produita Chimiqueı et Pharmaceutiqwes · lnstruments Sanitaires-Fouroiture peur Hôpitaux 

Produita pharmaceutiqucs et instruments 

• " .. ., 
• " " 
• • ,, ,, 
,, " 

,, ,, 
• ,, ,, 
,. ,, ,, 

" 

Pli cach 

,, 
,, 
,, 
• 
" 
" 

12113 53 

13477 38 
1873 1, 

. 4753 67 
3762 86 

19815 11 
6800 10 

Electricite .. Gaz-Cbauffaıe Central (lnstallation et Materiel) 

El arriısemcnt puit de l' asceaHur 
Tranaport d'asccnseur 
lHtalla\ion moate-charre au dtıpeneaire de tebacı 

Chemıipaclııa (cah. eh. P. 30). 

Publique 
,, 

Pli cach 

363 37 
1533 40 
6000 -

Habillement - Chaussures - TiHua- Cuirs. 

CoavorturH de laine : 103 p. 

Transport- Cb.!lı;ıement - pe~}ıa!Jemeet 

Tranıport d'houille : 50 t. 
• articlH monopoliıea: 2300 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Boiı et houille (ai} 
,, 496 t . ,, 

Hou\lle lirnite: 52,5 t. 
Boiı: 5 t. 

• et charbon de bois 
Semi·coke : 250 t . 

Bofs : 2828 t. (•i·l· 

Divers 

T entea coniqueı: 20 p. 
Canevu: 150000 m. 
Esıieux pr . changement de verins: 5 lota 

Tuyaux pour cbaudronı : 828 p. 
Bucule marque anglaiae pouvant peser 1 t . 
Cbambre a air et paeux pour camion model 603 : 

8 p. 
Macbine a calculer et acce~soiree 
Paveı : 40000 p. 
W agonnetteı pr. leı aalincs Karizman et Koulp 
Motocyclotte avec panier et le type NSU: 1 P· 

Provisions 

Viande de bocuf : 70 t 

Yoghourd : 25550 k. (•i·)· 
Frangeole : 5475 k. (aj.). 
Oircnons : 11 t. 

" : 57 ,, 
Foin : 840 t . (cah. eh. L. 2). 
Provision, leı.umes, lait, yorhourd, oeuf. poisıon . 
Pain : 45,00 p. 

., : 12 t.- Lait : 4 t.· Viande do mouton: 6 t.· 
Y oghourd : 6 t. 

F arine, beurre, viande, savoa ete. 
Orıe : 15 t.- Foin : 16 t. (aj.). 
Yorhourt : 34,5 t. (aj.). 
Üig'nona : 32 t.- Pommea de terre : 49,5 t . (aj ). 
Beurre : 4650 k. (•i·)· 
Bcurre, lerumes, et provision (aj ). 

B) Adjudications a la sureochere 
Morceaux de pain et reate de repas 
Accessoires d'un pont on fer. 

Publique la p. 16 -

Grc a rre 
Publique 

Gre a gre 

" Publique 

" 

Pli cacb 
Gre a gre 

Gre a gre 

" Pli cach 

Pli cach 
Publique 

,, 

" Pli cach 
Grc a gre 

Plı cach 
Gre a gre 

" 
Publique 
Pli cach 

,, 
Publique 

" 
" 

,, 
Gre a gre 
Pli caoh 

,, 
.. 

Gre iı gre 

Gre a grc 

20000 -

100 -

la t. 26 

18762 -

6200 -

800 -
4400 -

740 -

19250 
4088 -

848 62 

5415 -

280 

908 51 

1010 ao 
140 49 
336 53 
282 21 

1486 13 
510 01 

27 25 
115 -
450 -

60 -

1500 -

1403 -
33 -

101 -
407 50 

1407 15 

465 

60 -
330 

1-443 75 
307 -

64 -
33 -

406 13 
2205 -

330 48 

491 63 
647 10 
401 07 

3201 

21 -

{ 
Ad. Gen . Ch. de Fer Etat Ankara 
Bueau d'f.xp. H.pacha 

idem 

il 

" 
" 
" 
" 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

" 
n 

5-7-38 

5-7-38 
5-7-38 
5-7-38 
5-7·38 
5-7-38 
5-7-38 

4-7-38 
4-7-38 
3-8-38 

15 

15 -
15 -
15 
15 -
15 
15 -

11 -
lt 30 
15 -

Com.Ach.Ec. Sciences Politiques Anlc. •1·7·38 10 -

Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Dir. Monopoleı Kedj aeli 

Vılayet Isparta 
Com. Ach. lnt. Oiarba im 

,, ,, Milit. Nighde 
Vilayet Konia 
Liı-u lnıtre uc. Turque No urosmaniyc 
Dir. Econom. Ministere de Justice 
Com. Ach . Milit. Diarbakir 

Com. Ach. Econ . Monop. Kabııtacbe 

" 
{
Adm. Geıı . Ch. de fer Etat Ank 
Bureau Epxpl. H . paşa 

20-6-38 
23-6-38 

9 
15 

danı un moiıı 

" 21·6·38 9 
29-6-38 15 
22-6-38 14 -
30-6-38 ı o -

Dana l mois 

5 7-38 
5 7-38 
4 8 38 

15 :10 
13 30 
ıs 30 

Com. Ach . lnt. Marit. Min. llef Nat. 3 8-38 15 
Municipalite Ourf a 20 joura a partir du 13-6-38 

,, Zılc 30·6-38 

Oir. G eneral Cartog. Ankara 
Municipalite Konia Ercghli 
Com. Ach . Econ . Monop. K .taclıe 

Dir Inııtr . Publ. Ka'isseri 

30-6-38 
27-6·38 

4-7 38 
23·6 38 

15 -
16 -
15 45 

Com. Ach . Command. Naval Marmara 
Com. Ach. Command. lst. Fındikli 

2-7-38 
4-7-38 
4-7-38 

12 -
11 -
11 .:o 
10 " 

n Balikesir 
Com Ach . Div. Kirklareli 

" 
Vilayet Tchana l;knle 
Procurcur G en. BaHkeair 

• Chef Mcdecin Hôp. Malad. Contag. 
lzmir 

Vılayet Kirklareli 
,, Tchankiri 

Com. Ach. Lycee J9tnnbul 

n 

,, 

29-6-38 
24-6 38 

1-7-38 
23-6-38 
30-6 38 
30·6-38 

28-6-38 
20-6-38 
29-6-38 
29-6-38 
29-6-38 

11 
17 
15 
15 
11 

15 
16 
ıo 

10 45 
11 -

Vilayet Malatiıı 1 moiı a partir du 7-6-38 

Com. Ach L'yci' c Haydnrpacha 
lahtchekapou Tach Han l' o 39 

21-6-38 
7-7·38 

11 
1 1 

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

Deux groupes d 'installations dont les va!eurs estirıııJ: 
tives garanties provisoires et quantites sont indiques cı' 
bas seront achetcs separement par voie d'adjudicati0~ 
sous pli cachete le lundi l Aoiit 1938 a partir de 15 
au local de l' Administration Generale a Ankara. . 

Ceux qui desirent y prcndre part doiveııt remettre : 
la presidence de la Commission le meme jour jusqu'a 1, 
h. leurs offres et garanties provisoires indiquees en r~, 
gard de chaque groupe, les certificats exiges par .. 
loi et un certificat d e competence delivre par le Mirı15 

tere des Travaux Publics. oe 
Les cahiers des charges sont en vente au prix 

235 Pslr. aux caisses d' Ankara et de Haydarpacba. 
4 (3513) 2 
·e 

Valeurs esti- Garsntı 
Groupes Objets matives proviS· 

:./ 
lnstallation d'aır 47.500 Ltqs 

comprime 
2 lnstallation de four 

a recuire et du gaz 
d'eclairage 110.000 

Pazartesi 20.6.938 

Sungurlu. Osmancık, Mecidözü ve Alaca k 
zimi (Çorum Val.) .\! 682 

,, 

-J.-56-2-.50 

6.750--

İzmirde yaJt. tütün bakım işleme evinin inş. ve temel 
işi (inhis. U. Müd.) ,!\! 690 

Demiryolu baskülü (İnh. U. Müd.) .Ye 690 
Cümhuriyet alaoında yap. Atatürk büıstü (Karabiga 
Odun (Siirt Ask. SAK) .\! 710 
Keatep köyünd~ yap. ilk okul binası (Mutia Vil.) X 7 14 
Elektrik motörü ve montajı (Kiliı Beled.) X 715 
Soğuk hava dolabı (ist. Sıh. Mües.) ~\~ 716 
Çamaşır yıkanması ~· ,, ,, .\'! 716 
Elbiıelik kumaş ,, ,, ,, .\! 716 
Harici ticaret iltatiği bastmlmaaı (Başvek. İatat. Gen. Oi~·) •

1
6 S 

Sürat kontrol aaatı bandı, demir levha (DDY H. paşa) .\ . 1 
Yün fanila ipliği (İst. Jandar. SAK) .\~ 717 
İp kolan (jandar. Gen. Komut. Ank .) .~~ 717 
Yoğurt (Tophane Lvz.) .\! 717 
Ouy, renkli ampul tDDY H. pa,a) .\! 717 
Kundura yağı (Jandar. Gen. Komut. nk.) .\! 717 
Kaolin kumu (Ask. Fabr. U. Müd. Ank.) .\! 718 
Fotin (Emniyet U. Müd.) ,;\! 718 ·' 
Ekmek, et, yağ, yoğurt, tavuk v.ı . (Ank. Nüm une Hast.) 
Keçi, sığır veya koyun eti (Balıkesir Ask. SAK) r 718 
Süt (Ank. Lvz.) J\! 720 

,, (Buna Tüm. SAK) .\~ 720 
Sığır eti (Eskişehir Lvz. SAK) \~ 720 
Benzin (Gümr. ve İnhis. Vek.) .\~ 720 
* Boş makara tahtaıı (Tophane Lvz.) .\! 719 
Çamaltı tuzlasında yap. hela (izmir lnhis. Başmüd.) .\ 721 

Zeytinyaılı (Muğla Ask. SAK) .\: 721 
Yulaf (lzmir Veter. Dir.) .. \~ 721 
Sığır eti (Adana Tüm. SAK) .\! 721 
Elektrik ampulu (Diyarbakır Beled.) X 721 
Pazar yeri inş. (Ankara Vali.) ~\~ 723 
Cinek hayvanı, yular, belleme, kolan, fırça (Sıvas Tü01·) 
Et, ıüt, yoturt (ist. C. Müddeiumum.) \: 724 
"' Halı ile yol keçesi (İst. Defter.) .\~ 724 
İnhisarlar mamulatı nakli (Trabzon lnhi11. Başmüd.) .\! 72~ 
Belediye binası inı. (Dörtyol Beled.) .\! 725 
Tuz ihracatı (Konya lnhiı. Başmüd.) .\! 725 
Ekmek ceza evi için (Bilecik Cezaevi Müd.) ~~ 728 
• Safi ipek mensucat (İıt. Gümr. Başmüd.) .\! 728 1 
Odun, kömür, maden kömürü, benzin, gres v.s. (Ordu Vıl· 
Koyun eti (Samıun Ask. SAK) .\ 729 llf 
Pazar yeri İnf., Cümhuriyet alanı ve Atatürk anıb inf· ( ~ 

led.) .\! 729 
Akarlıatı·İsta.yon cad. yap. betonarme köpru (Eskişehir 

.;\! 729 
Sadeya(C (Ankara Lvz.) 1"29 
Erzak (Eıkişehir Vil.) .~~ 729 
Turıutluda üzüm depo inş. (İzınir İncir ve Üzüın Tarııı' 

Kooper. lirl.) X? 73fl 
(Devamı 3 üncü aahifede) 
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