
""'-=ÜÇÜNCÜ SENE No. 734 

~ ABONE ŞARTLARI:~ r Türk~ye icin Kuru1 ı 
3 A YLIGI 450 1 
6 " 85(1 

12 ,, 1500 1 Ecnebi memlf'ketler için 
12 aylıfı 2700 

Sayısı S kuruş l Resmi makbuz mukabili olma- J 
'Lan tediyat makbul değildi~ 

PAZARTESİ 

Hergfin çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

GAZE'fESil -

20 Haziran 193 

r- fOAREHA E : r Yoğ'urtcu han, 1 ci kat 

1 

No . • ~ ve 4 

Gal~ta~ Perşembe pazan 

1 

iLAN ŞARTLAR! 
İıia rehanemizde görüşülüı 

f elgr.: İst. 10N <\K .\SA l Telefon : 49.:J.42 

~ Posta kutu u N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tücca~ların Mesleki Organlı dır 
Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

• 

~) Münakasaıar 

~şaat, Tamirat, Nafia işJeri, Malzeme, Harita 

A.nk.-lst. yolunun araaında yap. şoıe inş. 
liınumi heli inş . 
... ılas belediye parkının dıvarlarının üzerine demir 

boru parmaklık yap. 
A.taşehirde inşa edilecek üıfim deposu inş. 

l\ııluda yap. belediye binası 
~iltahya garni:ı:onunda yap inş. 
uılada yap. üç göçmen mis.ıfirhaneıSİ inşaatı ıar(ı· 

P na%ar edildi 
trıdik belediyesine yap. plij (temd) 
Cüaırük karakolları yap . (temd) 
Ç,rıamba kazasında tahminen :l25 hektarl ık haliha· 

tır haritasının yaptırılması işi 

Dursunbey kaaabasının haliha:ı:ır haritası alınrnaaı 

kapalı :ı. 10561 99 
aç. elcıı. 716 58 

363 -

kaFalı z. 20722 -

., 

paz. 
aç. f'ks. 

" 

7942 67 
6703 66 

--
499 49 

51039 15 

1650 -

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~ .. skin kazasının elektrik teıiıatı (tamd) 

~akliyat-Boşaltma-Yükletme 

lııhisarlır mamulatı naklı 

~1cşe kereste: 100 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine ycıgları v, s. - -
!\ok kömür, gaz, ma:ı:ot ve makine yağı 
Neft yağı: 20000 kg 
~1uhtelif yanıcı maddeler (temd) 
Üduıa: 16 t. 
" b · • 310 teneke - vakum ya· '1az: 1C7 teneke • enıın. 

2'ı: 2 J teneke • valvalın: 4 teneke - üıtüpü: 30 k. 

Müteferrik 

Planör malzemesi (tcmd) 
Boş rakı şişesi 

E.rı :l k, Zabi~ Et, ' ebz.e ~._ 

F.t, yo~urt, süt, ıeb:ı:e ve erzak 
Koyun eti: 12 t . 
Süt: 12 t . 
Y o~urt: 12 t. 

Koyun eti: 60 t. 
Sı~ır veya keçi eti: 180 t. (şart . 297 kr) 

E.t 
Tereyağ, tavuk ve piliç (temd) 
Erı.ak: 42 kaiem (temd) 
Komprime çorbalık ıebze 
kaşar peyniri: 7200 k. (temd) 

Sadeyağ: 22 t. 
Sığır veya keçi eti: 300 t. (şart. 6 L) 

En.ak: 2S kalem 
· ~ ve kuru sebze Sabun, pirinç, nohut, zeytınyaı; 

Süt: 3 t. - yoğurt: 2,S t . 

Koyun eti: 2,5 t. 
Ekmek: 4,5 t • francala: ı 5o k. 

Ynş ıebJ:e 
Sebze: 6 kalem (temd} 
Sadeyağ: 3,5 t. · sabun 2.8 t. 

kapalı a. 22639 -

aç. e-ka. 

kapalı x. beh m3 70 

aç. eks. 
knpaiı z. 

aç. ekı. 

" 

aç. eks. 

" ,. 
,, 

kapalı z. 
., 
,, 

ı;a:ı:. 

AÇ· eks. 
paz. 

7600 -
16217 -

352 

41000 

4620 -
1200 
1800 -

23400 -

aç . eks. 4680 -
kapalı z. '24200 -

paz. 120000 -
k 1170 49 aç. e s. 

., 
" 
" 
• 
,, 

paz. 
aç ekı. 

'2210 10 
1010 -
!250 
471 -
231 -
1931 

3500-980 

792 1~ 

1560 -

502 80 

3812 -
292 50 

123 75 

Y25 

570 

'24 40 
102 14 

3075 

:~46 50 
90 -

135 -
1755 -

630 

7~0 

351 -
1815 -
7250 -

87 79 
165 -

75 30 
93 su 
35 50 
17 50 

Türkkuşu Genel Dir. 
Milis Belediyeıi 

" 
İzmir incir ve Üzüm Tarım 
Satış Kooper. Bırllği 

Kulu Belediyeai 
Kütahya Garnizonu SAK 
Kocaeli Vilayeti 

Pendik Belediyesi 
Gaziantep Nar.a Müd. 
Çarşımba Belediyesi 

Dunun bey ,, 

Keskin Belediyeıi 

Manisa İnhisar. Müd. 

'1.7-6-38 
1-7-38 
1-7 38 

24-6-38 

4-7-38 
28-6·38 

25·6-38 
6·7-38 
4·7-38 

7-7-38 

11-7-38 

25-6-38 

Devlet D. yol. An\c H. paşa 5-7-38 

Manisa Villyeti 30-6-38 

Devlet D. yol. Ank. H paşa 5·'7-38 
Adana Pamuk Ür Çifti. Müd 27·6-38 
Ankara Beledıyesi 1-7·38 

İzmit . 25·6-38 ,, 

Türklc.uşu Gen. Dir. 
Ank . Atpaı.arı Dayıbey Ra· 

kı F abrikaaı 

Manisa Vılayeti 
Tüm. SAK 

" 
" ,, 

lstan bul Komul. SAK 

" 
lJarüşşafalta Dir . 
lstanbul Komut. SAK 
Seyhan V ılayeti 
M. M.V. SAK 
Ankara Lvz. SAK 
Erzincan Ask. SAK 
Ankara Lv:ı. . SAK 
Türkkuşu Gen. Dir. 
Ankara Belediyesi 

,, 

" ,, 
" 

24-6-38 

30·6·38 
28-6-38 
'28-6-38 
28-6-38 

8·7-38 
8-7-38 
2·7·38 

22-6 38 
29·6-38 
23-6-38 
24-6·38 
11-7·38 
23-6-38 
2 !·6-38 

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

144 82 
262,50-13,50 

lzmir Lvz. SAK 
Kütahya Garnizonu SAK 

21-6-38 
28-6-38 

Saat 

15 
15 
15 

15 

15 
15 

10 
16 
16 

16 

15 

12 -

15 30 

11 
15 45 
15 -
10 30 
11 -

15 

11 
16 
16 30 
16 30 
16 30 
16 
10 

ıs 16 
11 
11 
15 
ıs 

ıs 

15 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
15 
11 -

--
b) Müzavepeıer 

139 22 Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 
Ankara Belediyesi 

6·7-38 10 -

Deıtere ve rende talaşları 
iç liltiği: 200 ad .• dış lastiği: 256 ad . 

- . 

aç. art. 
paz. 

1856 25 15·7-38 e kadar 

Daha fazla maliimat ve ilanların tam metni için 
lüt:fen iç savifelere müracaat: ediniz ı 

a) MÜ NAK AS 

İnşaat . Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Çarşamba Be!ediyeainden : 

Çnrşamba kazaaında tahminen 225 hektarlık hilih nzır harita
aının yaptırılması işi genel şartnameai dairesinde eksiltmeye çı· 

karılmıştır. 

Yapılacak haritanın muhammen bedeli meskun are:ı.inin hektarı 
24 lira gayri meskun arazinin hektarı 12 liradır. 

Münakasa açık ekailtme uauliylc 2490 sayılı kanun mucibince 
icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat 292 lira 50 kuruştur. 
Münakaaa 4.79.38 tarihine müudif pazartesi günü saat 16 da 

Çarşamba Belediye daireainde icra olunacaktır. 
Posta ile gönderilen teklif mektuplan iadeli teahhütlü olmuı 

lbımdır. 

Şartname Çartamba Belediyesi muhasebesinden parasız alı· 

nabilir. 

Gümiilccli 1\ öyii :\1 ıı lıtarlığından: 

Giimülceli köyünrle 6384 lira 81 kuru~ ke:.ifli bir ilk 
mektep inşası ek~iltmeye konuJınu~hır. 

İhalesi haziranın otıızuuncu perşembe günü saat 11 ele 
~1 nisa Köy Büro unda ve köy ihtiyar heyeti lıuzurmıda 
icra edilecektir. 

~fovakkııt temiııat 478 lira 87 kunı~tur. 
Ebıltnıeye gi reecklniıı hu ııışnatı ) apabifrrı>k va,ıfta 

terıneleri şartl: r. 

Pendik Belediyeıinden: 

Pendik Belediyesince yapılacak plij 1.6.938 t ırihinden 15:=·~8 
. . 15 ün müddetle açık eksiltmeye konmuş ve ı a e 

tarıhıne kadar g d k 'it 10 gün müdeetle uzabl• 
.. - d t l"p çıkmadığın an e sı me 

gunun e a ı . . b d li 499 lira 49 kuru,tur. 
ı tır Keşıf mucıbınce muhammen e e k 

i.t~rak edecek talihler yüzde 7,5 ya.ni 37 .lira_ 47 ;.ur~ş mu;:~çi:~ 
t . t makbuzu ibraz etmeye ve ıhaleyı mutea ıp eş g 
em_ın:u muvakkat te-minatı yüzde 15 kati teminata iblağa mec· 

de ı' . . k f . 25 6 93S cumarteti günü aaat tO da 
burdurlar. lbaleı . a ı~esı - . . kk·ı O . • Encümen huzurun. 
Pen.lik Belediye Daıresın.:le muteşe ı aımı l k . . 
da a ,\acaktır. Şartnameyi görmek ve fazla malu~at a m~ . ı~ 
. ylp. h .. Belediye Reiılitine müracaat edebıleceklerı alan 
tıyen erın erııun 

olunur. 

Gaziantep Nafıa MüdürlOğünden: 

15 kuruş bedeli ketifli tahta köprü , Melikanlı .ve A-
51039 lira f l l k 

l .. baniıi gümrük karakollarının intaatı hapalı zar uıu l e e ; 
agoz . de tali ı.ubur etmediğinden 2490 sayı ı 
ıiltmeye çıkarılmış ısded . P.bioce ve ev.-elki şartlar dairesinde 
kanunun kırkıncı ma esı mucı . 
bir a müddetle pazarlığa kon mut.tur. . . rastla· 

M y kkat teminat 3Sl2 liradır. lhaleıi 6.7.93g tarıh~n~ __ d 
uva - Ü aat 16 da Gaziantep Naha mudurluğun e 

yan çar,amba gun ~ . nu tara'ından yapılacaktır. Faz.la 
toplanacak eksiltme ~mısyo f -dı.irlüğünc mjracaat· 
izahat almak iıtiyenlerın G. Antep na ıa mu 

lan ilan olunur. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünde'\: 

. b 1 1 14+500 ncü kilometreaindeo itibaren 
Ankara • latan u y~ u~una are Hangarı iltisak yolunun eksik 

ayrılan Türkkuşu Motorlu Tk ~kyl . . ikınalile mütebaki varyant 
k lan 700 metrelik kısmı e sı erının - k k 

a t tulündeki kısmın yenidı!n 0,60 metre yu se -
ii~~a:e l~o:!e'::.: r;enişlikte imli üzerine şoşe intaaıı kapalı zarf 

uıulile ekıiltmeye konulmuştur. . "nü aaat 15 
lbaleıi 'l:1 haziran 938 tarihine rastlayan pazartesı gu -

ürkku u Genel direktörlütünde yapılacak.~ır. . . . • 
te NT f v!kaletinin silailei fiat catvellerine gore bu ışın kcşıf be 

a ıa . . t 792 lira 15 kuruştur. 
deli 10561 lira 99 kuruş, ılk tcmına ı . ·ı ·ı . f' t cet • .d • t keşıfnenıe, sı aı eı ıa 

Bu işe aid fennı ve ı arı şar name, G l .ı· kto··r1u-ıründe 
. . b - Tü kkuııu ene uıre ıs velleri, mukavele proıeıı er gun r "J 

görülebifü-. 

----
Milb Belediye Keisliğinden: 

Umumi hela inşaaaı 10.6.938 tarihinden itibaren 2\) gün müd· 



. 
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Sayfa 2 

detle ekıiltmeye konulmuttur. 
Bedeli ke4if yediyüı: on altı lira 58 kuruştur. 
İhale l.7.938 cuma günü saat 15 de belediye ~ncümeninde 

pılacaktır, 

Eksiltme 2290 N. lu kanun hükümlerino ıore yapılacaktır. 

ya· 

İzmir incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: 

Alaşehirde inşa ediler,ek üzüm deposu inşaatı kapalı zarf 
u uJile eksiltmeye konmuştur. 

İnşaatın muhammen keşif bedeli 20722 lira olup vahit 
fıat c a~ı üzerinden yapılacaktır. Teminat miktarı olan 1560 
lira nakit, banka mektubu veya Devlet tahvilleri olarak ya· 
tırılır. 

Eksiltme 24 
ı i ııci Kordorıda 

pılacaktır. 

haziran 38 cuma günü saat IS te İzmirde Bi
lş hanında gonf•I direktörlük oda.;ında ya-

Fenni evrak görmek isteyenler Izınirde Birinci Kordonda 
gümrük karşmndaki i~letm~ hanında birlik inşaat servisine 
müracaat etmclidirl~r. 

Kulu Helediye inden: 

Kuluda yapılacak belediye binasının eLiltmesi 4.7. 938 
pazarte i günü belediyede toplanacak encümende saat 15 te 
icra edilecektir. 

Ktışıf bedeli 7942,67 liradır. Teminatı muvakkate ho· 
deli keşifınin yiizde 7 buçuğndtir. 

Bu işe girmek isteyen talipler Nafıl\ vekaletinin 937 se· 
ne ine ait clıliyetnameyi haiz olacaktır. 

Postada olacak tehirler kabul edilmez. 
Bütün evrak Kulu belediyesinde görülobilir. 
Teminat eksiltme s:\atinden bir saat evvel makbuz 

kabilinde belediye veznesine yatırılacaktır. 

Dursunbey Belediyeıinden : 

mu· 

7.7.938 tarihine raatlayan perfembe günü ıaat 16 Ja Dur1un· 
bey be\ediyeıinde ihaleıi yapılmak üzere tahrninen 30 hektar 
meıkun, 60 hektar gayri meıkunden ibaret olan Dursunbey kaza 
mer&ezinin 1/ 1000-1 500-1 2000 mikyaaında harita1ının alınması 
20 gün müdtletle açık arttırmaya konulmuştur. 

Meakün kıımın beher hektarı 25 meskün o!mıyan kıımın hek· 
tarı 15 liradır. 

--··- -·- y•• ~---- ..... ,... -... ..... • . görülebilir. 6 .. • ·-·· v ............... , - · ....... \.~,,~u .. l5 

Ebsiltme · k · · ı • ye_ gırme ııtıyen erin bu işi yapabileceklerine dair 
Nafıa Vekaletınden alınmış ehliyetname ve diğer belge ve uka· 
rı~a yazılı m~vakkııt teminatile birlikte Duraunbey beledi::ıine 
muracaatları ılin olunur. 

Milis Belediye Riyasetinden: 

Mil6ı belediye parkının duvarlarının üzerine her ma.1 f -
t · · d d . ra ı mut· 
erıye nı . emır boru parmaklık yapılma•ı için yirmi gün müd-

detle ek•ıltmeye konulmu9tur. 
Bedeli ketif 360 liradır. 
İhale 1.7.938 cuma aünü sa t 15 t B 1 d" 

a a e c e ıye encümeninde 
yapılacaktır. 

Eksiltme 2290 N.lu kanun hükmüne göre yapılacaktır. 

Kocaeli Vilayeti Nafıa Müdürlüj-ünden: 

30.6.938 perşembe fl ünü 1aat 16 da 'h 1 . k 
ı a eaı nıu arrer Tuılada 

yapılacak 41579 lira 40 kuruş muhnmmen bedeli k 'fi' ü .. 
• f" h . . eşı ı ç goç-

men masa ır aneııı ınşaatı milnakasasından tlmdTk f 
edildiği ilin olunur. 1 1 aar ınazar 

Kütahya Garnizonu Satın Alma Komisyonundan : 

Kütahya g.arnizonunda 6703 lira 66 kurut ketif bedelii iki 
yapı ıoşn edilecektir. 

Eksiltme 28 haziran 938 1alı günü saat 15 te 
da yapılacaktır. komiıyonumuz· 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminata 502 lira 80 kuruştur. 
istekliler fenni ve huıusi şartnamelerile k ·f 

gö k - h eşı Ye planlarını 
rrn_e u:ıcre er g-ün ve ekıiltmeye gelecek olanla d k . 

' 
1 

MÜNAKASA GAZETESi 

Proje ve ıartnameler Keskin Belediyeslnden iıtenir ve alına· 
bilir. Taliplerin ekıiltme kanunu mucibince icap eden veuiki 
hamilen 11.7.938 pazartesi günü ıaat 15 den evvel Keıkin bele· 
diye ~ncOmenine müracaatları tekrar ilin olunur, 

• • • 
Sın• Baımüdürlük binasında yapılacak kalorifer lesi.atı. Bak 

İnhiaarlar U. Müd. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

DeYlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 

Metre mikibının mnhammen bedeli 70 lira olan 4.00X 
0.24-0.30X0.06 IO. JO eh' adında takriben 100 metre 

mikabı meşe kereste 5.7.938 sah günüı_aat 15,30 da kapa

lı zarf usulile Ankarada idare binasıuda satın alınacaktır. 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 525 liralık muvakkat te 11· ile 

kanunun tayio ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesi

kası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar k•miı· 

yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Teaellüm ve sevk şefliğinden, Es· 
kişehir ve lzmirde idare mağazalarından dağıtılmakta· 
dır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

~lani!a İnhisarlar Müstakil Müdürlüğünden: 

Trenle gelecek İnhisarlar tütün ve içki sandı klarile is
pirto bidonlarının ve levazım sandıklarını Manisa istasyon
undan çarşı için,Jeki depolara ve depolardan istasyona nakil 
işi eksiltmeğe konulmuş ve bu müddet 25 haziran 938 e 
kadar uzatılmış olduğundan o gün saat 12 de ihal~ erlilece
ğinılen isteklilerin 25 haziran cumartest günü ihaleden ev
vel idaremiz komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

'~~~~~----~~~~~~ 
I Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s 

* 
Mutamba ve linioleum alınacaktır. 

sütununda O. D. Y. ilanlarına. 
Bak: Müteferrik 

ı= ~ 

l
ı Mahrukat Benzin-Makin~ yağları v . ...!:.. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U İd . aresinden 

1 ulıMu_ha_mmen bedeli 7tı00 lira olan 20.000 Kg. neft yağı 5.7.938 

d 
gunu uat 15.45 de •kapalı zarf uıulile Ankarada idare bina

ıın a utan alınacaktır. 

k 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 570 Jiralık muvakkat tem· t ·ı 

anunun tayin tf"' "k l ına ı e e ı41 ve•ı a arı ~e nafıa müteahhitl'k 'k 
tekliflerini aynı gün uat l .t 4j c k d k . ı . v~ı'. aıı ve 
meleri lazımdır. ' a ar omııyen reıslı~ıne ver-

Şartoameler para11z olarak Ankara malzeme d • . d 
da d - aıreıın en, 

rpaşa a tesellum ve aevk şefliğinden daıiıtılmaktadır. 
Hay· 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlütünden: 

1 

20 Ha:.ıiran 193g 

Nev'i 
Gaz 
Benzin 
Vakom yatı 
Valvalin 
O.tübü 

Teneke 
adedi kilo 
107 o 
340 o 
20 o 

4 o 
o 30 

Beherinin 
muhnmmen 

kıymeti 

lira kr. 
2 62,5 
2 90 
3 
5 

Tutarı 
L. kr. 

280 87 
986 

6() 

20 
15 

102 14 

o 5o 
Şartnameyi görmek ve almak iıtiyenlerin İzmit belediye' 

müracaatları ilin olunur. 

• • • 
Gaz, mazot, kolı: kömürü alınacaktır. Bak: Erzak ıutı.ıO 

Maniaa Yil. ilinına. 

Müteferrik 

Devlet DemiryoJJan ve Limanları İşletme U. İdaresiıld 
lımi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı &fağıda 

muhteiif cinı amyant ve klingrit, nlmaatra, vagon ve bina ' 
ları, mutamba ve linoleum 6 7.193S çar,amba günü saat t5 
itibaren ayrı ayrı kapalı zarf uıulü ile Ankarada İdare birı• 
da ıatın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat 
nat ile kanunun tayin «"tliA'i vesikaları ve Nafıa müteahhitlİ~ 
sika1ı ve tekliflerini aynı ıün 1aat 14 e kadar Komisyon ~ 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme Dairc•İO 
Haydarpaşada tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(•) 
Muhammen bedeli Muvakkat teıJI 

Lira K. Lira J<. 
---~-

iımi 

Amyant, klinırit 
Salmastralar 
Camlar 
Muşamba ve linoleuın 

18749 00 
6835 ()() 

150.11 00 
11262 50 

İnhisarlar İdaresinden : 

1406 ıs 
512 63 
1127 33 
844 69 

15 ve 25 santilitrelikleri 1 kurut 10 paradan ve 50 .ııantıl 
likleri 2 kuruş IO paradan. 

Elinizde bulunan bu kabil şiıeleri mÜeHeıeme teılin' 
bedelini derhal alabilirsiniz. 

MüeHesemde herhangi bir surette mütkülltla karşılaştı 
takdirde lnhıaar idare1inin Atpazıırında eski Osmanlı 13•

0 binalarındaki imalithaneıine teılim ederek ayni fiyatla bt 
,. la hilirı1l n iı:. 

Fuad Arı 

Türkkuşu Gennl Direktörlüğünden: 

Ka~alı za~f uıulile ihalesi 15.6.938 ta rihin~e a ılac•I' 
velce ılan edılınıt olan 48 370 lira 30 k h y p b• 

h l'f .. ' uruş mu ammen ~ 
mu .te ı plinor malzeme.sinin eksiltmesi talip zuhur et dili'İ 
ve lısted ı b me ıs . e yapı an azı tadilat dolayıaile 24 haziran 938 aı• 
nü l&a~ 15 e talik edilmiştir. cu 

TesJim şekli C. l. F. Haydarpaşa olarak de""i"'ti ·ı . e 
muhamm b d r n 6 y rı mış 'V 

307~ 
1
. den «' e 1 .000 lira olarak teıpit edilnıiftir. fık ter111 

O ıra ır. 

Muadd-ıl liste Ye şartname hergün r· kk 
lüğünde görülebilir. ur uşu 

İıteklilerin ihale saatinden bir saat evvelıne kada t krf ııl 
tublarını makbuz k b'I' d T" r e 1 

. . mu a ı ın e urkkuşu 1 vazın ciirektörlüf 
teılım etmıt bulunmalıdırlar. 

• 5 • • 
adet dıngel değiştirm vereni :tlın11:: ktır. 

il Anlarına. 

Kapalı zarf uıulile ekslt k 1 - 1 Er· ak z h" , .. 939 . k d ı naeye onu an mueHuemiz ,ubat z ' a ıre, ı:t ve Sebze. 
ırayesıne ~ ar olan 16217 lira bedeli muh l' 1 • 

madd 1 "ht' · · ammen ı yanıcı e er ı ıyacı ıçın ihale gününde şartn . 
a ılmad ğ d 27 . ameye uygun teklıfler D .. 

: p k 'it ı ın an .. 6.938 tarıhine müsa-iif pazartesi günü saat !5- aruşşafaka Direktörlüğ[nden: 
e e aı m~ auretıle mezkur yanıcı maddeler fartnameye tevfikan B" 

tekrar eksıltmeye konulacag· ından talihle . 'h 1 . • ır a. ent! mü~detle ve kapalı zarf usulile mekr.ebe alı 
t . rın ı a e uatındea bır k t -

saa evvelıne kadar teklif mektubl ·1 b. ı·k .. ,ca e ı vermege talib olanlar 630 lira te .... ı'ıı"'t akçe;il 
·ftr,ıı;.· ··d- 1·· .. arı e ır ı te pamuk uretme 2 t ... ,. 

çı 151 mu ur uğune müracaatları ilin olunur. em~uz 938 cumartesi günü saat 10 da N ruosfJ11!1 

Ankua BelediyHinden : 

yede :u.rk .o~utcna kurumuna gelmeli ve daha evvel ş:ı 
namesını grdıp görmelidirler. 

- Kütahya GarnizoDu Satınalma Komiıyonundan : 
nun ıcabettirdiği vesaik ve teminat mektuplarile elcı;ltma a_nu_· 
muayyen saatte komisyonumuzda bulunmaları. e runu Belediye haataneainin ihtiyacı olan 13000 - 16000 k·ı d 

bet n· -dd ti ı o o un on .un mu e e açık ekıiltm'!ye konulmuttur. 

. Kutah~a Tayyare birlikleri ihtiyacı için 3500 kilo sade 1sl 
ıle 2800 kılo sabun alınacaktır. Yağın muhammen bedel" 350J 1 
ra sabuunun OXO liradır. 1 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Mal zem. 

Keskin Belediye Riyuetinden : 

Keskin kazasının 22639 liralık keşif bedel' l kt •ı_ t . 
45 g· "dd ı k 1 e e rt& esııatı 

un mu et ~ ve ap~h zarf uıuliyle ilan idil . . d t ı· 
zuhur t d.,.. d . b mıı ııe e a ıp 

. e ~e ~·ı~ en ış u müddet kapalı zarf uıuliyle bir a daha 
temdıt edılm19tır. ihale 11 temmuz 938 t · - - y 
K k' b . pazar esı i'UDU saat 15 de 

es ın eledıye encümeninde yapılıcaktır Tar 1 . b . 
hey ti · · · ıp er lf u teaısabn 

e. umumıyesıne birden talip olacakları a-ibi 2997 r 1 k 
ral bınasın ve 1200 r 1 k 200 d ıra 1 ııant· 

. ıra ı a et ağaç direğe, 6500 liralık 60 
~orrnal beyg~r takatında kondanıeli buhar makinaıına ve 11942 
lıralık elektrık tebeke tesiutına ayrı ayrı talip olabilirlen. 

Muhammen bedeli 352 liradır. 
Muvakkat teminatı 26,40 liradır. 
~artn~m~ıini a-örmek iıtiyenlerin her gün yazı itleri kalemine 

ve ııteklılerın de ı temmuz 938 cu .. - t b 
lediye encümenine müracaatları. ma jlunu Ha on uçukta be· 

--
İzmit Belediye Reiıliğ"inden: 

ltf . aıye, et kamyonu ve fenerJe tenvirat irin · · 
yazılı ,, z b · k T cınsı 

.a ' enzı.n, va onı yağı valvalin ve üstübü 
arttırma ve ek11ltme ihale kanunu mucibince a k 
konulmuştur. çı 

İhale 2.5 haziran 938 tarihine rastlayan 
J l d l cumutesi 

e zmıt belediyesinde yapılacaktır. 
Alınacak mevad: 

ve miktarı 

2490 sayılı 
ekıiltmeye 

günü saat 

Eksiltme 28 hazi,an 93~ s-alı aünü sah · · J1 

t · . 1 ,. un ıçın ınat JO ela s• 
ya ı ıç~n l de komisyonumuzda yapılacaktır. 

Ekııltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminat sadenin 262 lira 50 kuru rr' 

50 kuruştur. • Ş sabunun 73 1 

İstekliler şartnamesini ıörmek üzere ve ek 'it . ce~ 
1 ı d k . •ı meye gıre o a? ar a - a~unun ıcabettirdiği vesaik ve teminat mektublsrll' 

ek11ltme ı-unu muayyen aaatte komisyonumuzda bulunmaları. 

İstanbul Ko:nutaıılıgw ı · Satıaalm :l K . d t b . ODl yon::ı!I rn: 
. atan ul Komutanlığına b ğh birliklerin iht'ı 1 60 -ıVl 

kılo k t• · k yacı o an .UV' 
oyun e ının apalı zarfla ihale•i 8 te umuz 938 jjıta 

saat 16,30 da yapılacaktır. Muhammen tutnrı 23400 l~umda g il~ 
t · t 1755 ı· ıra ır. emına 1 aradır. Şartnameıi heraün ··..,.ı d '!' 
Yonda .. "l b·ı· a 0~ e en evvel korxı• goru e ı ır. 



20 Haziran 193H 

• • • İatanbul Komutanlığına batlı birlikler ihtiyacı olan 180.000 
kilo sı(ır veya keçi etlerinden fiatı ucuz olan satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihaleai 8 temmuz 938 cum" günü saat 16 da yapı
lacaktır. Muhammen tutarı ıığır etinin 59,400 ve keçi etinin 
37,800 liradır. ilk t~minatı ıığır etinin 422[) ve keçi etinin 2835 
liradır. Şartnamesi 297 kuruı mukabilinde verilebilir. 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Manisa memleket hastanesi için bir yıl zarfında aıağıda nevi, 
mikdar muhammen kıymet, tutar ve muvakkat teminatı yazılı 

malzeme ekıiltmeyc konmuttur. 
Ekıiltmeye konulan Muham. 

malzemenin Mikdarı fi atı Tutarı 
cinai kilo K. S. Lira K. 

Koyun ve kuzu eti 6000 40 2400 
Birinci nevi ekmek 13000 10 1300 
Yoğurt 10000 15 1500 
inek altü 10000 12 50 1250 
Sadeyatı 500 100 500 
Toz ıeker 1500 27 50 412 50 
Toıya l ci aevi pırınç 3000 30 900 
Birinci nevi aabun 600 35 210 
ikinci nevi sabun 300 25 75 
Çay 20 480 96 
Kuru fasulya 1000 15 150 
Nohut 300 20 60 
Sarı pstateı 1000 10 100 
Makarna ekıtra ek.tra IOO'J 30 300 
Muhtelif şehriye 300 30 90 
Pirinç unu 250 40 100 
Domate1 aalçuı 200 30 60 
Siyah erik kurusu 100 25 25 
Çekirdeksiz ü&üm N.11 100 25 25 
Kok kömürü 100 ton 2300 2300 
Krible kömürü 20 ,, 1000 200 
Gaz yatı 100 teneke 260 260 
Makina yatı 200 43 86 

,, ,, 000 0000 20 teneke 340 68 
Mazot 12000 3 96 
Sebze ve meyve Muhtelif 950 

Şeraiti Vilayet daimi encümeninde ıörülebilir. 

Muvak. 
teminat; 
Ura K. 
180 
97 50 

112 50 
93 7~ 
37 50 
30 94 
67 50 
15 75 
5 63 
7 20 

il 25 
4 50 
7 50 

22 50 
6 75 
7 50 
4 50 
1 88 
1 88 

172 50 
15 
19 50 
6 45 
5 10 
7 20 

71 25 

ihale 30.6.938 perıembe günü saat 11 de Viliyet da ini encü 
meninde yapılacaktır. 

Manisa Tüm. Satmalıııa komiı;vonunılan: 
" 

l\1 ıııi sada tümen hastanesinin ihtiyacı hulunan süt, yo· 
ğurt \ C koyun rti açık ek iltmeye koııulmıı:;tur. 

Herbirınin nıiktarile tahmin hf"dı>li, muvakkat teminatı 

a ,.uğıJa yazılıdır. 
1 te klılcr ticaret odabında kayıtlı olmaları IAzımdır. 

l\lünakasaya iştirak edecekler teminatı muvakkatalarile 
bırliktc münııkasanın icra kılınacağı helli olan saatta Mani
adrı tümen atınalma komisyonuna müracaatları. 

Cinı,İ Kilo Tahmin lıedtli Muvakkat T. 
Koyun etı 12000 4620 346 50 

u t 12000 1200 90 
Yoğurt 12000 18< ıo 135 

ihale 28.b.938 giinü aat 16 da )apılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon miiesscseleri ihtiyacı olan 300 bin kilo 
ı~ır veya keçi etinin kapalı zarfla eksiltme inde verilen fial 

pıhalı göriildüğünden pazarlıkla eksiltme~i 23 haıiran 9 .. ,8 
"'ant 15 te An kara levazım amirliği satıaalma komisyonunda 
y apılacaktır. 

J\hıhammen bedeli 120 hin lira ilk teminatı 7250 liradır. 
'.ırtname i 600 kuruş mukabilindf. komi ·yondan alınabilir. 

* * * Harp okulu ihtiyacı olan 7200 kilo kaşar peyniri
niıı eksiltmesinde teklif adilen fiat laik hande görülmediğin · 
deu 2 ı haziran 938 :;aat 15 te açık ek iltmesi Ankara le
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen hed ·li 4680 lira ilk teminatı 351 liradır. 
~artname i komi yonda görüllir. Karıııni vesika ve l~miııatla 
belli vakıtta komisyonda bulunması. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

Beher çiftine tahmirı edile'n fiatı 25 kuruş olan 40 bin 
çi lt por iyon komprime çorbalık sebze pazarlıkla satın alı
llacaktır. 

Pazarlığı 23.6.938 perşembe günii saat 11 dedir. 
llk teminatı 750 liradır. 
EvsJf ve şartnamesi bedelsiz olarak hergün <iğleden :son· 

ta M.M. V. satınalmndan alınır. 

İzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Miktarı 

kilo 
1980 
8580 
6600 
2640 
9760 
480 

Tue kabak 
Taze fasulya 
Patlıcan 

Taze bamya 
Kırmızı domates 
Taze büber 

fımir müslahkem mevki Foça mıntakası kıtaatının açık eksilt· 
ille ınretile münakasada bulunan yukarıda c:ina ve miktarı yazılı 

MUNAKASA GAZETES 

6 kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın 
/ı nacaktır. 

İhaleıi 21 haziran 933 salı günü uat 15 te kıflada 
vazım amirliği tahnalma korniıyonunda yapılaC'aktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 1931 liradır. 
Teminat muvakkate akçeıi 144 lira 82 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komiıyonda görülebilir. 

Ankara Belediyeainden : 

Belediye hutanHinin bir senelik yaş Hbze 
müddetle açık ekailtmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 231 liradır. 
Muvakkat teminatı 17,5 liradır. 

ihtiyacı 

İzmir 

15 gün 

Şartname ve listesini ıörmck istiyenlerin her ıiin yazı işleri 

kalemine isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma ıünü saat 10.30 da 
Belediye Eucümeninde müracaatları. 

• * • Belediye hastaneainin ihtiyacı olan pırınç, kuru fasulya, 
nohat, çay sadeyağı sabun, &eytiayatı ve kuru aebıı:o on beş ıün 
müddetle açik ekıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2210, 10 liradır. 
Muvakkat teminatı 165 liradır. 
Şartnameaini görmek iıtiyenlerin hergün yazı işleri kalem ine 

ve iıteklilerin de 1 temmuz 938 cuma ıiinü saat 10,30 da beledi · 
ye enctlmenine müracaatları. 

• • * Belediye haataneıiniR bir senelik ihtiyacı olan 2500 - 3000 
kilo süt ve 2000-2500 kilo yoturt 15 gün müdJetle açık ekailt
meye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli ıüt 510, yoturt 500 liradır. 
Muvakkat teminatı 38 25, 37,5 liradır. 
Şartnamesini ıörmek istiyenlerin her gün yazı i9leri kalemine 

ve isteklilerin de 1 temmuz 938 <'Uma günü saat on buçukta Be
lediye Encümenine müracaatları. 

• • • Belediye bastaneıinin bir senelik ihtiyacı olan l 8:>0-2500 kilo 
koyun eti 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1250 liradır. 
Muvakkat teminatı 93,5 liradır. 
Şartnameiini görmek istiyenlerin hergüô yazı itleri kalemine 

ve isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma ıünü ıaat I0,30 ta bele
diye encümenine müracaatiarı. 

•" • Belediye hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 4500 kilo 
ekmek ile 150 kilo francala 15 gün rnüddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 471 liradır. 

Muvakkat teminata 35,5 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı iş.teri kalemine 

ye iıteklilerin de 1 temmuz 938 cuma günü saat 10,.iO ta bele· 
diye encümenine müracaatlara. 

l Inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname 
ve projc.-i mucibince yaptırılacak kalorifer tesisatı işi 
17. V l.938 tarihinde ihale edilemediiinden açık eksiltmesi 
IO gün temdit edilmiştir. 
il- Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat te

minatı 400 liradır. 
lll - Eksiltm e 28.Vl.938 tarihine rastl l\ an salı· günü 

saat 14 de Kabatatta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubeıile Sivas Baş
müdürlüğUnden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanuni 
vesaik ve yüzde 7,5 ıUvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3ö91) 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır sa-

tın almacaktır. 

2- Eksiltme 21 6.938 tarihine rastlıyao sah günü 
saat 13 te K:ıbat.ı~t ı L'!v.nırn ve Muhayaıt Şuhesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

3- Şartnameler parasız olarak herglin sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

gün ve saat
yukarıda adı 

(3393) 4 - 4 

Miktarı Cinsi 

Aded kamyon 

• • • 
Taşıyacağı 

yük 

6 ton 

,, " 3 " 

Muham. 
bedel 

3860 
2900 

Muvak. Eksiltme 
teminatı 

289.50 
217.50 

saati 

12 
12.30 

1- Şartnameleri mucibince satın a!mak istediğimiz 6 
tonluk 1 adet ve 3 tonluk 1 adet kamyon ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat terninatları hiza· 
larında g6sterilmiştir. 

lll- Eksiltme 22.Vl.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü bızalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapıla
caktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergiln sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

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

Sahife 3 

1 Ağustos 938 pcızartesi günü saat !0,30 da Ankara'da Veka
let binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme 
Eksiltme komi yonıında 12000 lira muhammen bedelli iki seyyar 
taş kırma makinesi ile iki aded bitüm teshin ka:ıanının kapalı 

zarf usulile ekıi:tmesi yapılacaktır. 
Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz Ankarada Vekalet 

Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 900 liradır. 

İsteklilerin teklif mektublaranı talimatnamesine göre Vekaletten 
alanmış malzeme müteahhitliği vesikasi ile birlikte aynı gün saat 
9,30 a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

( 837) (3536) 2-4 

I~ D.D.YOLLARI İSLETME u. MÜOUllLÜGÜNOEN 
1 • 

Muhammen bedeli 18762 lira olan 5 adet dingel detiştirme 

vereni 4.8.938 perşembe günü aaat 15,30 da kapalı zarf uaulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır . 

Bu işe airmek iateycnlerin 1407, 15 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin etti~i vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vHikuı 
Ye tekliflerini aynı aün ıaat J4,30 a kadar Komiıyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olıtrak Arıkarada Malzeme Daireıinden, 

Hoydarpaşada Teaellüm n Snk Şefli~indeo da~ıtılacaktır. 
(3653) 1-4 

Sah 2 ı .6.938 
Keşaoda yap . elektrik tesisatı (Keşan Beled.) N. 707 
Koyun eti (Tekirdağ Atk. SAK) N. 713 
Ekmek (Ank. Ce:r.nevi Dir.) N. 7 15 
Meşe odunu (Aak. Fabr. U. Müd.) N. 717 
Torbalık bez n • ,, ,, N. 717 
Sigara kağıdı <İnh. U. Müd.) N. 717 
Arka çantası (Jandar. Gen. Komut. Ank.) N. 717 
Yün battaniye (DDY) N. 720 
Mahrukat ve erzak (Kütahya Vil.) N. 720 
Yoğurt (Aok. Lvz.) N. 720 
Ekmek ve yoğurt (Kocaeli Cezaevi Dir. N. 720 
Erzak ve mahrukat Bilt>:cik Vil.) N. 72.) 
Külçe kurşun (DDY) N. 720 
Getr (Emniyet U. Müd.) N. 720 
Ahtap ilan levhaları (İzmir Beled.) .\' 719 
Et (Afyon Kor) .\' 72!. 

Eıki çuvnl (DDY İzmir) .\" 723 
Mahru.li çadır (İnhiı . U. Müd.) .Y 72.~ 
Hela ve pazar yeri inf. (Turgutlu Beled.) .\' 726 
Elektrik malzemesi ( 1uğla Beled.) .\; 726 
İnek sütü ve et (İzmir Beled.) ~~ 726 
Mazot, maden kömürü ve makine yağı (Karabiğa Beled.) Y 727 
Su saatı sandığı (Ank. Beled.) .\"• 727 
Belediye meydaoand parke yap. (Trabzon Beled.) i\~ 729 
Belediye binaaı inş. (Altınova Şarbay.) .\: 729 
Süt ve yoğurt {İst. Vakıf.) .\! 729 
Toz şeker (Ank. Lvz.) .\; 730 
• Terazi tist. Beled.) .\~ 731 
Linyit kömürü (Niğde Aık. SAKI N. 732 

• Önlerinde yıld:ı. işareti olanlar müznyedey~ aıt:tir . 

Mardi 21-6-938 

lnstallation clectrique au bourg Kechan (Municip. Kechan) N. 707 
Viande de mouton lCom. Achat Militaire Tekirdagh) No. 713 
Pain (Procureur Gen. Ank.) No. 715 
Bois de ebene (Dir. Gen Fabriqueı Milit. Ank.) No. 717 
Toile pour havresacs ,Dir. Gen. Fab. Milit. Ank.) No. 717 
Papier a cigarettes (Dir. Gen. Monopoles) No. 717 

1 
Havresaca (Com. Ach. Command. Gen. Gcndr. Ank.) .\! 717 
Couverturcs de laine (Chemins de fer Etat) .\: 720 
Combustib!e et provisioo (Vil. Kütahya) .X• 720 
Yoghourt (lnt. Ank.) .\~ 720 
Pain et yoghu· t (Dir. Penitencier Kodjaeli) \ ; 7 LO 
Provision et combustible (Vil. Biledjik) .;\! 720 
Lingot de plomb (Chemins dt- fer Etat) .\ -:. 720 
Guetre (Dir. Gen. de Surete) .\! 720 
Placardı en boiı (Municip. fzmir) .\: 719 
Viande (Corp• Armee Afion) .\! 722 
• Sacı en canevnı (Chemins de Fer Etatlzmir) .\! 723 
Tenteı con iques Dir. Gen. Monopoles) .\! 723 
Const. v"spaaienne et emplacement pour marche (Municip. Tour-

goutlou) ."\; 726 
Articles electriques (Municip. Moughl11 J .\" 726 
Lait et viande (Municip. İzmir) .\ ! 726 
Mazout, houille et huile pour machine (Municip. Karabiga) .\.:.7 27 
Caisscı pour compteurs d'cau (Municip. Ank.) \! 727 
Constr. paves pres Ja batisse municipale (Munıcip. Trabxone) .\~ 729 
Lait et yoihourt (D:r. Vakoufs lst.) X ı29 
Sucre en poudre (lnt. Ank.) .\: 730 
• Baaculeı (Municip. lıt .. ) S! 731 
Houille (Com. Ach. Milit. Nighde) No. 732 

• Lea aıteriequeı indiqucnt unc vente par voıe de surcncherc. 

lmtiJU aahibi ve YUJ qleri 
Direktörü: lamail Girit 

Bnaıtdığt 7er: ARTUN Basımevı 

< "' tııı Billur aokalr No. 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 4J0 

" .. ,, 
850 

\500 

Etranger : 12 moiıı PtrB- 2700 

Le No. Ptrs. 5 

Quotidien des Adjudicationı ADMINISTRA l'ıur" 

•• 
UNAKASA 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T~l~phone: 49442 

GAZETESİ Boite Poıtale N. 1261 

--··---Pour la Publicite ı;'adre ser 
iı l' Administration Journal Professionncl dcs Fournisseurs et dcs Entrepreneurs de l'Etat 

Adresıe THegraphique: j 
lstnnbul - MÔNAKASA 

• 1 ableaıı ynop que 
Objet de l'adju 'cation 

d s Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Modc: Prix Caution. 

d'adjudıcat • eslimatif previsoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier de~ Chnrgeı 

Jours Heure 1 
~~~~~~~~~ 

) Afh!dications au Rahais 
_C~str1Jction-Reparation- Trav. Pul~lics-Matcriel de Co!'str2ction-Cartograpltie 

Conıtruction de plaı• i. Pendık (aj.). 499 49 Municipalite Pendik 25-6-38 
" biitiment surveillance douaniere (aj.J. Grc a gre 51039 15 3812 - Dir. Trav. Pub. Gaziantep 6-7-38 
,, depôt de raiıin a Alachebir Pli cach 20722 - 1560 - Union Cooper. Venteı Aıricolcı ~ai- 24-6-38 

ıinı et Figues lzmir 
Dir. Gen. •Turlc:lc:oucbou,, 

Municipallte Milas " 
de chauısee s route Ankııra-lstanbul 

• vespaaieone a Mılas 
lnstallation rrillea au mur du pare Milas 
Construction de dt.ux pavillonı. 

• bitiment municipale n Koulou 
L'ııdjudicatıon du 30-6-38 concernant la construc

tion de 3 asiles pour immiıreı a Touz.la n ete 

annulee. 
Preseotation cartc actuelle au boura- Douraounbey 
Presentation carte actuelle au bouri Tcharchamba: 

225 hectares. 

• 

Publıque 

Publique 

10561 99 
716 58 
360 -

6703 ,5 
7942 67 

1650 

Electricite-Gaz·Cha ffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnshıllation electrique au bourg Keskin (aj.). Pli cach 22639 

Tr nsport- Chargement - Dechargement 

Transport d'articles monopoliııes. Publıque 

Boi'1 de Construction, Planches Poleaux ete. 

792 15 

502 80 

123 75 
292 so 

n 
Com. Ach. Garnison Kutabia 
Munıcipalite Koulou 
Vilayet Kodjaeli 

Municipalite Oouraounbey 
Municipalite T charchanba 

Municipalıte Keskin 

Dır. Monopoles Maniısa 

27-6-38 
1-7-38 
1-7-38 

28-6-38 
4-7-38 

7-7-38 
4-7-38 

11-7-38 

25·6-38 

10 -
16 -
15 -

15 -
ıs -
15 -
15 -
ıs -

16 
16 -

15 -

12 -

Bois de sapin : 100 m3. Plı cach le m3 70 - 525 -
{
Adm. G en. Ch. de fer Etat Ank. S-7-38 15 30 
Bureau Exped. H.pacha Mag. lzmir et E.chehir 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke, petrole, mazout et huile pour machine 
Huile de tirebenthine : 20000 kg. 

Diversu matiere explosives (aj ). 
Petrole, v.:ılvaline, benzine, huıle vacoum, etoupe 
Boıs : 11> t 

D ivcr 

Publıque 

Pli cach 

Publıq.ııe 

" 

7600 -

16217 -

352 -

570 -

102 14 
26 40 

Vilayet Manisııa 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
Bureau d'Exp. H.pacha 

30·6-38 
5-7-38 

Dir. Ferme Cultivage Coton Adana, 27-6-38 
Municipalite lzmıt 25·6-38 

" 
Ankara 1-7-38 

Artic1ea pour plencur (aj.). 41000 - • 3075 Dır. G en. "l'urkl-;ouchou,. Ankara 24-6-38 

Bouteille pour raki de tS et '..!5 centılitre . 

Provision 

Viande rle mouton 12 t . 
Lııit : 12 t. 
Yoghourt : 12 t. 
?ain, viande, l it, yoıhourt et provision 
Viandc de mouton : 60 t . 

,, ,. clıevre oıı de boeuf (cah eh. P. 297). 
Viande. 
Beurre : 22 t. 
Provisien : 42 lota (aj .). 
Fromage "l\achern : 7200 k. 
Viande de mouton ou chevre : 300 t. (cah. eh L. 

6) {aj.) . 
Beurre et poules (nj ). 
Legumeıı comprimcs pour soupe 
Provisions : 25 lots 
Bcurre. savo:ı, riz ete . 
Lait : 3 t.- Yoghourt: 2,5 t . 
Viande de mouton : 2,S t . 
Pain : 4,5 t.: Frangeole : 150 k. 
Legumcs. 
Hcurre : 3,S t.- Savon : 2,8 t. 
Ugumco : 6 lots (aj ). 

B) Adjudications a la surenchere 
Sciure de bois 
Chambre a air et pneux 

HAFTALIK 

Publique 

" ,, 
n 

Plı cach .. .. 
Plı cach 
Publique 

4620 -
1200 -
1800 -

23400 -

24 00 -

" 4680 
Gre a grc 120000 

" 
" 

Publique 

" 
n 

" 
" 
n 
,, 

Grc a gre 

1170 49 
2210 20 
1010 -
1250 -
471 
231 -

1931 -

Publique 1856 :l5 
Gre a gre 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

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

Telefon: 49442 

346 50 
90 

13S -

1755 -

630 -
1815 -

311 -
7250 -

150 
87 79 

16S -
75 30 
93 50 
35 30 
17 50 

144 12 

139 22 

Fabrique Raki Dııyabey Ank. Atpazar. -

Com. Ach. Div. Maniısa 

" 
" 

Vilayet Manissa 
Com. Ach. Command. lst. Fındikli 

" Lirue lnstr. Turque Nourouoaml\nİyı; 
Com. Ach. Mılıt. Erzindjan 
Vilayet Seyhan 
Com. Ach. intend. Ankara 

" 
Com. Ach. Command. lsl. Findildi 
Com. Ach. Min. 1 >Cf Nat. 
Dir. Gen. "Tu•kkuchou., 
Municipalite Ankara 

n 

n 

" 
" Com. Ach. Garnison Kutahiıı 

Com. Ach. lnt. lı.mir 

28-6-38 
28-6 38 
28-6-38 
30-6-38 

8-7-38 
8-7-38 
2-7-38 

11-7-38 
29-6-38 
24-6-38 
23-6-38 

22-6-38 
23·6-38 
23-6-38 

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

28·6-38 
21-6-38 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Anlc. 6-7-38 
Munici palite Ankara Juıqu'au 15-7-38 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

50 journaux officiels et non-officiels, 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Thrace et a lstanbul 

11 -
15 45 

15 -
11 
10 30 

ıs -

16 -
16 30 
16 30 
11 
16 30 
16 -
10 -
15 -
11 -
15 
15 

lS 16 
11 
15 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 31) 

11 
15 -

10 -
10 30 

1 

A vis Officiels 

Du Ministere ~es T ravaux Pu~lics 
il sera procede, le lundi, t er aoiit 938, a 15 bell 

devant la Commission d'Encheres de Materiel, ıieg 
au Bureau de la üirection de Materiel du Ministe~ 
Ankara, a l'achat, par voie d'adjudication sous pli es' 
te, de deux appareils d'emulsion et d'emulrateur, 1 
valeur estimative de 7000 Iivres. TI 

Les cahiers des charges et les annexes peuveot 
obtenuı gratuitement a la Direction de Materiel do 
niatere a Ankara. 

Le cautionnement provisoire est de 525 livres. 
Les intere&1cs doivent remettre iı la Presidence o 

Commission le meme jour jusqu'iı iı 14 heures, 1 
pliı, accompagnes de leur certificat de fournisseof Er: 
materiel, delivre par le Ministere, conformement au E 
lement ad-hoc. (1838) (3537) 21 

Du Ministere des 
Publics E:.ı 

La fourniture de tuyaux en fonte et ses access0 A 
d•une valeur estimative de Ltqs 41500 a ete nıist 't 
adjudi<:ation sous pli cachete le lundi 18 juillet 
15 heures, par devant la Commission d'Encheres de 
teriel du Ministere des Travaux Publics iı Ankara· 

Les cahiers des charges et les annexes peuvent l:ı~ 
obtenus de la Direction de Materiel du Miniıtere ; hı 
.kara, moyennant 208 piastres. 1 

Le cautionnement proviıoire eıt de 3 l 12,50 Lt<tS. 
Les interesses doi•ent remettre leurs plis a Jı Na 

rection du Matcriel du Ministere accompagne de 
certificat de. fournisseur de materiel, deli vre par it 
nistere, conformement au reglement adhoc jusqu'a 1 
18 juillet 938 a 14 heureı. (3183) A 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de rEtat 

Deux groupes d'installations dont les valeurs est 

tives garanties provisoires et quantites sont irıdiquiS 
bas seront achetes separement par voie d'adjudi'

1 
sous pli cachete le lundi 1 Aofıt l 938 a partir de 
au local de l' Administration Genlırale iı Ankara. tş 

Ceux qui desirent y prendre part doivent reltlet E:.r 

la presidence de la Commisıion le meme jour jusQ0 l\ö 
h. leurs offres et garanties provisoires indiquees e~ 
gard de chaque groupe, les certificats exiges p• 
loi et un certificat de competence delivrc par le Cıı 
tere des Travaux Publics. '< Be 

Les cahiers des charges sont en venle au p'1 ~1e 
235 Pstr. aux caisses d'Ankara et de Haydae-pacb11j 

(3513) 
Valeurs esti- Gıı'' 

Groupes Objets matives pfc 

56~ .'}. 

2 

lnstallation d'aır 47.500 Ltqs 
comprime 

lnstallation de four 
a recuire et du gaz 
d'eclairage 110.000 " 

A. 
c 

6.1~ (J 
s 

Du Ministere ~es T ravaux Pu~li~ 
il sera proccde, le lundi, 1 er aofıt 938, a 1 l ~d 

a la Commiasion d'Encheres de Matcriel siegeaot 
1

1~ 
reau de la Direction de Materiel du Ministere iı p.tı 
a l'achat, par voie d'adjudication sous p!i cacbe 
quatre tracteurs, de quatre dispositifs de chasse~I 
de deux concasseurs, et de quatre autres disp0

51 

chasse-neige, destincs iı etre attacher aux camio11~ 
et demie tonnes de capacitc de contenance, le totl 
valeur estimative de 44000 Livres. ~I 

Le! cahiers des charges et les annexes peu"e ; 
obtenuı de la Direction de Matcr.iel du Ministere 
kara, moyennant 220 piastres. 5 

Le cautionnement provisoire est de 3300 uvre, 
Les interesscs doivent remettre leurs offres, 1 

pagnees de leur certificat de fournisseur de tfle 
dilivre par le Ministere, co~formement au regle"1 e 
hoc, a 1a Presidence de la Commission, le 111e"1) 
au plus tard jusqu'a 10 heures, ( 1839) (3538 


