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... Münakasaıar -----------------
J.nşaat, 1 &17Tlir~!!_Nafia işleri, M'!beme, Harita 

~lyabey ilk mektebine ilaveten yap. pavyon inş. aç. eb. 
~ınaltı tuzlasında yap. hela inş. : 7 ıd. (te.md) 
t ~çe istasyon köprüsü tamiri (temd) 
., tamiri 

~•yseri ·Bünyan yolunun bozuk kısımları t.amiri ve 
ailindirajını yap. 

~bek muhafaza binasının noksanlarının ikmalı inş. 
\' 02g"'tta yap. vali konafı inş. ıle elektrik tesis. 
Oıgat·Yerköy yolunun arasında istinat dıvarı inş. 

,, -Sorgum-Sorgun-Maden yolu araıtında menfez 
inş. : 5 ad. 

~ÔÇhlen evleri inş. : 15 çift 20 tek 
,, ,, • (temd) 

~•racabey ovasının ıulanması için yap. inş. {şart. 
16,75 L) 

ruz.ta istembotunun kazan, tekne ve m.ık;ne aksa· 

paz. 
aç. cks. 

" 
pız. 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 

kapalı z. 

" 
" 

aç. eks. 
111 ı tamiri {şart. 25 kr) 

ı\ıatürk büstü yap. (temd) 

~Ocuk esirgeme kurumu ile Bahriye cad. arkasındaki aç ekı. 
Pasajuı tesviyesi dolayısile hafri 'WC Akköprüye nakli 

4997 97 
4503 80 
3027 88 

54 60 
9900 -

150 -
43720 66 

1251 02 
2434 85 

335051 87 

4850 -

500 
720 

A.araıt yolları yap. 
~ubtelif asfalt yolları inş. 

kapalı z. 13320 -
,, 104000 -

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

~llalece: 89 kal. aç. cks. 1580 75 

, Jlektrik-Havag-azı-Kalorifer (tesisat ve malzemt:si) 

hepe piyade atış okulu elektrik tesisatı 
ali lconağı inş. ve elektrik tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

ulum: 20 tane 

~•put bezi: 1610 m. -palislta: 151) m.-havlu: 100 ad. 
tlbıse: 2000 kat 

aç. cks. 1952 50 
kapalı L . 43720 66 

aç. cks. 
paz. 

39 

~atbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Lev~~ 

t)efter: 1200 ad. - cedvel: 10600 ad. - talımatname: 
600 ad. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Yaprak tütünlerin nakli: 90 t. 
11hisarlar mamulatı nakli (temd) • 

~ıahrukat, Benzin, Makine yaglan v, s. 

~nıin: 700 teneke 
Dile) motör yag-ı: 3 t. 

- ----

1lındir ve ınce ya~, valvalın, gres, bebe yağ, mn

~ tot, benzin, çeltik kömürü 
v'nit kömürü: 302,5 t. 
~•kum, gres, valvalin, benzin 

•ngal kömürü: 8 t. - meşe odun: 200 çeki - gür 
ren odunu: 200 çeki 

Müteferrik 

1 
•r:rıa demiri, poyra somun, pul v s. : 32 kal . 

'-'vaj teaisatı: 10 ad. 

•gon ve. lokomotif yaylar 
•tel makine 4 silindr ve dört 7a1nanlı ve 60-70 
~beygirlik Sinop motörü için (şart. 30 kr.) 

nbo seren ve yelken 61 sayılı motör için 
•ıkül 
~olin kumu: 15 t. 

trzak, Zahire, Et, Se lne "· s 

~tir eti: 81 t. 
~ik: 2,8 t. - pirinç: 4 t. - çay: 11,5 t 
'te fasulye: 5,4 t. - patlıcan: 5,4 t. - taze bım· 

~a: 2160 k. - taae biber: 576 it. 
Yun eti: 340 t. (şart. 6,80 q 
ır veya keçi eti: 220 t. (şart. J80 kr) 

lliurt: 113316 k. (temd) 

~~Itri yo~urdu: 5,5 t . 
~•k: 15 kal. 

~ı:leya~: 25675 k. • tereyağ: 2625 k. 
~}'az peynir: 4750 le. • kaşar peynir: 1 ,8 t. 
~~karna, un, nışaıta v.s. 
~~!bek (cezae'w'İ için) (temd) 
tı_ lııek 
~ Y•z. peynir: 6,5 t. 
y.'P•: 20-25 t. 
~ Ulaf: 11 t. • knru ot: 21 t. 
treyağ': 45 t. (temd.) 

aç. eks. 

" 

aç. eks. 

" 
" 

n 

" 
kapıılı z. 

2030 -
720 

9 

3264 

aç. eks· 2883 75 
kapalı z. 16000 

kapalı z . 23000 

" 
aç. eks. 

" ,, 

5750 

575 
1500 -
900 

k11palı ı: . 20250 -
paz. 
aç. eka . 

15ro -
1288 46 

kapalı z. 136000 -
,, 75900 -

paz. le.O 17 
aç. t:kı. k. O 15,50 
kapılı z.. 

n 

aç. eks. 

• 
paz. 

aç. cks 

" 

8448 
2600 

kapalı z. k. 1 15 

374 8'i 
338 -

750 

12 
3279 05 

93 83 
182 62 

11152 ıo 

368 75 

54 --

999 
6450 

146 47 
3279 05 

3 

524 80 
70 -

152 
54 

245 

216 28 
12.ıo -

1725 -
431 25 

41 -
112 80 
67 50 

1518 -
113 -
96 64 

8050 -
5045 
1847 27 

63 94 
2096 81 
2112 66 

237 -
357 49 

• 

634 
195 
63 

388 15 

Müracaat yeri 

Balıkesir Vilayeti 
lzmir lnhis. Ba~müd. 
Seyhan Vilayeti 
Kayseri Belediyesi 

n Valili fi 

Gün 

9-7-38 
30-6-38 
6-7-38 

28-6·38 
7-7-38 

Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 27-6-38 
Yozgat Nafıa Müd. 15-7-38 

" 
" 

Elazı~ iskan Müd. 
Sıvas Vilayeti 
Nafıa Vekaleti 

7-7-38 
7-7-38 

4-7-38 
10-7-38 
15-7-38 

Saat 

10 -
15 -
11 -
14 -
15 -

15 -
14 -
14 
14 -

14 -

ıs -

lst. Lim. Sah. Sıh. Mrk. SAK 12-7-38 14 

Karabiga Belediyesi 
Ankua Bclcdıyesi 

" 
" 

Çorum Vilayeti 

Tophane l .vz. SAK 

Yozgat Nalıa Müd. 

4-7-38 
5-7-38 

5-7-3$ 
5-7-38 

5-7-38 

l t-7-38 
15-7-38 

14 
10 30 

11 -
11 

16 

14 30 
14 -

Güm. Muh . G K. lst. SAK 27-6-38 11 -· 
Yozgat Memleket Haat. 27-6-38 14 -

lıt. Yükcüler Cemiy. Sırkeci 2-7-38 e kadar 
Mizanoğlu Han 

THK G e n. Mrk. Ank. 

Balıkesir inhisar Başmüd. 
Konya ,, ,, 

lzmir Beledıyesi 

" 
Niğde Nafıa Müd. 

11 Ask . SAK 
Çorum Vilayeti 
Balıklı Rııın Hast. 

'.28-6-38 

6 7-38 
27-6-38 

8-7-38 
8-7-38 
6-7-38 

7-7-38 
5-7-38 

28·6-38 

lstanbul Belediyesi 11-7-38 
Devlet D. yol. Ank. H. paşa 12-8-38 

,, 10-8-38 
lst. Lim. Sah. Sıh. Mrk. SAK 12-7-38 

Gümr. Muh G. K. lst. SAK 14·7-38 
Ankara Beled. 5-7-38 

Ask. Fab. U. Müd SAC~ ,\nL 30 6-38 

Adana Tüm. SAK 
Bornova Ask. SAK 
İzmir Lvz. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

" 
" Yüks. Müh Mck . SA!( 

lstanbul Belediyesi 

n 

,, 
,, 

11-7-38 
27-6 38 
11-7-38 

Il-7-38 
ıı-7· ıs 

27-6·38 
11-7-38 
l 1-7-38 
8-7-38 
8-7-38 

11-7-38 

15 
15 

16 -
16 
15 -

9 30 
15 -
15 -

14 
15 30 

15 30 
15 

10 
10 30 
14 

15 
10 -
15 -

15 -
15 30 
15 30 
15 30 
15 -
15 -
14 -
14 -

Nı~de C . Müddeiumum. 
Aydın • ,, 

1 ay zarfında 

Bursa Ask. SAK 
Çorum Belediyesi 

,, Vilayeti 
lııt. Sıhhi Müeısoseler AEH 

15·7-38 16 -
7-7-38 16 

30-6-38 14 -
5·7-38 16 -

13-7-38 16 --

(Devamı 2ici sayfede) 

a) MÜNAKASALAR 
inşaat - ramirat·Naf1a işleri ve Malzemesi- Harita 

Gümrük Muhafaza Gen~ 1 Komutanlığı İstanbul Sabnalma 
Komısyonundan: 

Cinsi Miktarı ilk temieatı 

Gümrük muhafaza Örgüdü için 20 tane 
tulum elbiıe 
Bebek muhafaza binaaının nok-
sanlarının ikmali 

Tasınlanan 

tutarı 

lira k. 
39 

150 

lira k . 

3 

12 

Eksiltmelerin tarihi 27-6-938 pazartesi güoü saat 11 ve 15te ya· 
pılacaktar. 

Yukarıda yazılı alım ve bina ikmalinin gösterilen gun ve ıaat
lerinde pazarlığı yapılacaktır. 

Treluma aid bez örneği ve bina ikmaline aid tartname ve 
keşfi komisyondadır. Görülebilir. 

Kayseri Valilitinden: 
Ekıiltmcye konulan iş Kayseri-Bünyan yolunun hozuk kısımla· 

rının malzemesinin noksanını tamamlamak ve ıilindirajını yap· 
msktır. 

Bu işin tahmin edilen bedeli 9900 liradır. 
Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
E!uiltme şartnamesi, mukavele projeıi, bayındırlık işleri ıenel 

şartnamesi, tesviyei turabiye .ve şose kargir inşaata dair fenni 
şartname, husuıi şartname, keşif cetveli ıilsilei fiat. 

İstiyenler bu evrakı bedelsiz olarak nafıa müdürlüğü ve dai· 
mi encümende görebilirler. 

Eksiltme 7.7 938 tarihinde perşembe günü saat 15 te hususi 
muhasebe binasında daimi encümende yapılacaktır. Eksiltme açık 
ekıiltme uıulilc yapılacaktır. 

Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 750 lira muvakkat te
minat vermesi \'e bundan başka en az 10000 liralık işi resmen 
müteahhit olarak yaptığını tesvik etmek ıuretile nafıa müdürlü· 
ğünden bu iş için ehliyet vesikası almaıı veya nafıa vekaleti yol 
işleri müteahhitliği vesikasını haiz olmalıdır. Ticaret odasında 
kayıtlı olmak ve itibari maliıini tev•ik etmek: tarthr. 

Kayseri Belediyesinden: 
54 lira 60 kuruş bedeli keşifli Yenice İsmail mahallesinde be

lediyeye ait evin tamiratı 28.S.938 tarihine raıtlıyan çartamba 
günü saat 14 de ihale edilmek üzere açık münakasaya vazedil
miş olduğundan talibleri yüzde 7,5 teminatı muvakkateyi vermek 
ve şartnamesini görmek üzere belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
Yozgat-Yerköy yolunun 11 14()() kilometresinde inşa 

edilecek 1251 lira 2 kuruş keşif tutarlı istinat divan açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu iş 7.7.938 perşembe güaü saat 14 de vilayet en
cümen odasında ihale edilecektir. 

İsteklilerin yüzde 7,5 hesabile 93 lira 83 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve naf.a müdürlüğünden musad
dak müteahhitlik ehliyet vesikası göstermesi şarttır. 

* * * Yozgat · Sorgun-Sorgun - Maden yolu üzerinde 
1-50 metre açıkhğmda 243ıl lira 85 kuruş keşif tutarı ,5 
adet menfez inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır· 

Bu iş 7.7.938 perşembe gününde saat 14 de vilayet 
encümen odasında ihale edilecektir. 

isteklilerin yüzde 7,5 besabile 182 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa müdürlüğünden musad
dak müteahhitlik ehliyet vesikası ibraz etmesi şarttır Ke
şif ve projeler bedelsiz olarak ıafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

M. Kemalpaşa deresinden Karacabey 
ması için yapılacak inşaat keşif bedeli 
kuruştur. 

ovasınm sulan· 
335,051 lira 87 

Eksiltme 15.7.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 te Nafrn Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komis onu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
16 lira 75 kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğün
den alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17, t 52 lira 10 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 100,000 liralık 
Nafıa su işlerini veya buna muadil nafıa işlerini taahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 

... 



Saybt 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Beyaz peynir: 5 t.- kaşar peynir: 1.7 t. (temd.) 
Francala: 14 t. (temd.) 

kapalı k. 0,45 ve 0,70 294 73 
163 

lst. Sıb. l\'.ües. AEK 
lst. Komut. SAK 
Balıklı Rum Hut. 

13-7-38 
30-6-38 
28-6-38 

16 -
15 paz. 2170 --

Kuru ot: 60 t.- saman: 20 t.- arpa: 3 t. 

b) Müzayedeler 

Kauçuk, levha, aR-aç sandık, şişe, levha deposu, çe-
kiç, çivi v.s. 

Merkep mıhları: 45 k. 
Fış tadat makinaları 

kapalı z. 

aç. art. 

pu .. -- -
" 110 

ıs 

- - İst. Gümrükleri Ba.,müd. 

- - latanbu\ Belediye1i 28-6-38 14 
8 25 

" 
30-6-38 14 

Şe~erleme fabrikası binası ve alit ve edevatı kapalı z. 17885 56 lçel Defterdarlı~ı 6-7-38 16 

başarmakta fenni kabiliyetine dair Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek
lif mektu~larını yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mu-
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan geciı/meler kabul edilmez. 

Keşifname ve ,artnamrsini görmek isteyenlerin her gün fen 
işleri direktörlüğüne müracaatları ve ihale 5 temıauz 38 salı saat 
11 de belediye encümeninde yapılacaktır. 

ıı::::s: 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at:_ 
Çorum Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

Vilayet Hastane eczanesı için 89 kalem 1580 lira 75 kuru' 
Elazığ iskan Müdürlüğünedn: muhammen bedelli mualece lemmuı;un befinci salı günü saat 16 

Elazığ merkez.inde 15 çift evin muhammen bedeli 15206 lira ! da ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
ve 20 tek göçmen evinin muhammen bedeli 10911 'lira ve Kara- 1 nulmuştur. Alıcı olanların ve şartnamesini öğrenmek istiyenlerin 
koçan kazasında 17 çift evin muhammen bedeli 19677 lira 33 ku- Daimi encümen kalemine müracaatları ilin olunur. 
ruftur. Sivrice kazasında 11 çift evin muhammen bebeli 14198 === =ze 
lira olup kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Talibler yüzde 7,5 teminatı muvakkata verecekl~ri ribi inşa- Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
at işlerinde bulunduklarına dair Nafıadan muaacidak bonservis , _;. __ ~-·-------------

ile Ticaret Odasından bir vesika ibraz etrneleri mecburidir. 
İhale!i 4 temmuz 938 puartHi günü saat 14 de Eliıığ İskan 

Müdilrlüğünde tetekkül edecek komisyon huzurile yapılacaktır. 
Talihler yeYmi mezkurun saat 12 sine kadar teminat makbuz 

larile diğer vesaiki Komisyon Reisliğine göndermeleri lazımdır. 
Bu hususa aid şartnameler lakin Müdürlüğünden meccanen 

alınır. Hariçten isteyenler mektub ücretini göndermeİeri icap eder. 

İzmir İnhisarlar Bıimüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzlası sahilinde deııiz üzerinde yaptırılacak 7 
adet miinferit hela inşaatının ihalesi 10 giin uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 4503,80 muvakkat teminatı 338 liradır. Ke
şif proje ve şartnameleri levazım şuhemizdP görülebilir. 

l teklilerin 30.6.938 günü saat 15 te lıaşmü<lürlüğümiiz
cl<>ki kom is) ona gelmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

On beş gün müddetle açık ek iltmeye konulan iş: Balı

kesir merkezinde Kayabey ilk mektebine ilaveten yapılacak 
pavyon inşaatı olup keşif bedeli 4997 lira 97 kuruş, mu
vakkat teminatı 37 4 lira 85 kuruştur. 

Bu işe aid keşifname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C Mukavele örneği 
D Metraj ve hulasai keşf iye ceheli 
H- Bayındırlık işleri genel ~,ırtnanır i 
isteyenler 1 u evrakı Bıılıkcsir nafıa müdürlüğliııde ve.ya 

daimi encümen kaleminde ı:;iirı bilirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe Piyade atış okulımun el ktrik tesisatın açık ek· 
siltme::i l 1.7.938 pazartesi gümi saatı 1 ı,30 da Tophanede 
levazım amirliği atınalma koıni::ıyonuııda yapılac&ktır. Keşif 
bedeli 1952 lira 50 kuruştur. lık teminatı 146 lira 47 ku
ruştur Şartname ve ke~fi komisyonda görülebilir. 

Y oı;gat Nafıa Daireıinden: 
Yozğatlda inşa edilecek 43720 lira 66 kuruf k efif tutarlı Vali 

konajı inşaat ve elektrik tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A- eksiltme şartnamesi, B - Mukavele projesi, C- Nafıa iş· 

leri genel şartnamesi, O - Yapı işleri fenni şartnamesi E - Hu
susi şartname F - Elektrik tes İsalı fenni şartnamesi K- Keşif ı 
tahlili fiat, metraj cetveli, proje, plan bunlar bedelsiz elarak na
fıa müclürlüğilnde görülebilir. 

Eksiltme 15.7.938 cuma günü saat 14 de Villiyet encümen oda
sında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için isteyenlerin yüzde 7,5 hesabile 3279 
lira 5 kuruş teminat vermesi ve Nafıa Vekiletintlıen musaddak 
müteahhitlik vesikası getirmesi lazımdır. ··-- _. ......... _ 

İıtanbul Yükçüler Cemiyetinden: 

25 Haziran 1938 
~ , 

İstanbul Belediyesinden: 
Fatihte Belediye levazım anbarında mevcut 39 ve Betikt•f 

temizlik işleri anbarında mevcut 6 kiloki hepsi 45 kilod•D 
ibaret va beher kilosuna 20 kuruş dejer biçilen merkep mıh
ları 28.6.938 çarşamba gGnü u t 14 de paıı:arlıkla satılacaktır· 

İstekliler nvela Be,iktaş temizlik işleri anbarındaki mıh: 
ları gördükten sonra Fatihteki levazım anbarına gelmelerı 
ilan elunur. 

• • • 
Hepsine 110 lira kıymet tahmin edilen fiş tadat makinaları 
satılmak üaere pazarlığa konulmu,tur. Şartnamesi levaıılll 
müdürlüğünde görülebilir. istekliler 8 lira 25 kuruşluk ilk tr 
minat makbuz veya mektubile lteraber 30.6.938 perşe111b• 
ginü saat 14 de Daimi Encilmeade bulunmalıdırlar. 

\ -y ~ 
7'002 teneke lıenzin başkAtiplikteki mali ve fenni şartnaı:nesı 

veçhile açık ehiltmeye"konulnıuştur. Muhammen bedeli '; 
her tr.nckesi 290 kuruştan 2030 lira olup ihalesi 8.7.9 
cuma giinii saat 16 dadır 

İştirak etmek i:steyenler 152 lira 25 kuruşluk muvakk•l 
teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. 

* • • Belediye mezhaha idaresi motörleri için satın ahor 
cak 3 bin kilo dizel motör yağı ba~kutiplikteki mali ve fell' 
ni sartnamesi veçlıile açık eksiltmeye konulmuştur. Mubadl' 
men bedeli beher kilosu 24 kuruştan 720 lira olup ihalesi 
8.7.9.38 cuma giinü saat 16 dadır. 

iştirak etmnk İı:;teyeııler S4 liralık muvakkat ternirı•t 
makbuzu veya banka teminat mektubile söylenen gün ~ 
saatte encümene gelirler. 

wı 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareıiodeO 
Muhammen bedeli '23 bin lira olan vagon ve lokomotif yaf 

laaı I0.8.938 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil• ,., 
karada idare binasında satın alınacaktır. il 

Bu işe girmek isteyenlerin 1725 liralık muvakkat teminat ~ 
kanunun hyin ettiti vesikaları Ye Nafıa müteahhitlik vesika•• 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Kom is yon rei slitine ,,r 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde' 
Haydarpa,ada T eeellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Ankara Belediyesin-len: 
Hayvan pazarına konulacak baskül on beş ıün müddetle , 

eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli 1500 liradır, 
Muvakkat teminatı 112,5 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kaleııd~ 

ve isteklilerin de 5 temmuz 93~ sah günü saat on buçukta b 
lediye encümenine müracaatları. 

• 
Lama demiri poyra somul, ~iİ alınacaktır. Bak: ist. Bel,dr 

yesi ilanlarına. 
Eksiltme 9 temmuz 938 tarihine rastlıyan cuıııarte:::ıj gü· 

nü saat 10 da vilayet ma 1<aınında rnüte.,.ekkil enciiıııeni da
imi huzurunda yapılacaktır. 

İstanbul yükçü esnafına ikı bin kat kadar elbise yaptırılması 
mukarrer olduğundan talih olanların şartnameyi anlamak ve pey 
sürmek üzere Sirkecide Mizanoğlu hanındaki Yükçüler Cemiye
tine 2.7.938 ıününe kadar müracaat etmeleri. .·. l~~~~~~~~~~ 

20 tane tulum alınacaktı. r. Bak: inşaat sütununda Cüın ' - Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
rük muhafaza genel komutun] ı k İ:-;t. S . .A.K. ilanıwı. 

Seyhan Vilayeti Daimi Enciim~ııinden: 
Ekc;iltmeye konulmuş olan 3027 lira 88 kuruş keşif be

delli Bahçe i ta yon kiiprüsü tamiratına i tekti çıkmadığm
dan pazarlığa çıkarılmıştır. 

1 Pazarlık 6.7 938 tarihine müsadif çarşaıııha glinii saat 
11 ıie vap ıhıcağırıdan i"'tı>klih·rin hu günde vilayet daimi en
cümenine gelmele-ri ilan olunur. 

Sıvas Vilayetinden: 
Sarıkıfla kansının Gemerek istasyonunda inta edileceti evvt>l

ce ilin edılen göçmen evlerinin kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılan müddet 25.6.938 de başlayıp I0.7.938 de ihalesi yapıla· 
catı ilin olunur. 

Karabiıa Bele.liyesinden: 
Bedeli keşfi 500 lira Atatürk Büstü ile Kitabe ve Zafer işareti 

olan çele1Jgin eksiltme günü olan 20.6.938 tarihine talip zuhur 
etmediğinden IO gün temdıt edilerek eksiltme günü 4.7 .938 pa
zartesi ıünü saat 14 tle bırak~ldığı ilin olunur. 

Ankara Belediyesinden: 
Çocuk Esirgeme kurumu ile Bahriye caddesi arasındaki pasa

jın tesviyesi dolayısiyle hafri Ye Akköprüye nakli on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 720 liradır. 
Muvakkat teminatı 54 liradır. 
Keşifnarnesini görmek iatiyenlerin herıün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 5 temmuz 938 salı günü saat 10,30 da beletliye 
encümenine müracaatları. 

• * • Otobüs garajı aYluaile lüzumu olan mahallerinin geçen 
sene beton yaptırılan kısımların asfalt ile kaplanması işi 15 ııün 
müddetle kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kefif bedeli 
13320 liradır. Muvakkat teminatı 999 liradır. Şartname ve keşif

namesini görmek istiyenlerin hergün fen İfleri direktörlütüne 
mGracaatları ve ihale 5 temmuz 938 salı günü saat 11 de bele
diye encümeninde yapılacaktır. 

* • • Hacımuaa, Çıkrıkçılar, Hacettepe, Çanaklar, Maltepede 
parke bahçeli evler kooperatif şose, Yükselin temdidi, Belvu Sı
hiye •okağı, Adliye Sarayı·Saman pazarı, Atina caddesi trotuvar
ları, Oikmen köprüsü, jandarma mektebi yolu mebdei, Menekşe, 
Gülüatan asfalt olarak yaptırılması 15 gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Kctif bedeli 104 bin liaadır. 
Muvakaat temin ah 6450 liradır. 

' ~atbaa jşleri, Kırtasiye, Vazı~ane Malzemesi 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 
Türk Hava Kurumuna aid 1200 defterle 10600 cedvel ve 600 

talimatname ıs.6.938 tarihinde ek•iltmeye konmuttur. 
Nümune ve tartnameyi görmek iatiyenlerin Kurum aatınalma 

komisyonuna müracaatları ilin oluuur. 
z 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Balıkesir inhisarlar Ba~ıııüdiirlıiğürıden: 

Gönen inhi:sarlar anlıarlarından Bandırma inhisarlar an· 
barlarına kahili taıyit ve tı·nkis olın.ık üzere v ~ kamyonla 
nakledilecek 90 bin kilo yadrak tütiinleriıı nakli işi 17.6 
938 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

lste.ldilerin 6.7.938 tarihine tesndiif erlen çarşamba günü 
s at 15 e kadar Balıke:::.ir, Bandırma ve Gönen inhi arlarınr 
müracaatları. 

Konya lrıhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Sarayönü istasyonundan Cihanbeyli ve Koçhisar anbarla
rına naklolunacak ve lıuralardaıı gr.ri gönderilecek bilumum 
mevaddı inhisariyenirı naklinP. talip çıkmadığıııdan 10 glin 
daha uzatılarak açık t>ksiltmcyP konulınu~tur. 

Bu işe aid şartnameyi görmek i tPyenlerin Konya lııhi:sar
lar başmüdürlüğü ile Sarayönü iııhi,.arlar memurluğuna mü
racaat eylemeleri. 

İhale 27.6.938 pazarte:;i günü saat lfl te Konya inhisar· 
lar Ba~müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girişmek için isteklilerin yiizrle 7,5 ni:;Letin
de 70 lira muvakkat teminat vermeleri şarttır. 

Mahrukat Benzin-Makine yaR·ian \'. s. 
İzmir Belediyesinden: 

Be ediye mezbaha idaresi kııınyonları için satın alınacak 

• 

• • • * 
3-3,5 t. ekmek alınacaktır. Bak: lst. Sıhhi müesıeselel 

A. E. K. ilanlarına. 
• • • 

15 kalem erzak alınacaktır. Bak: İst. Beld. ilanlarına. 
• • • t 

25675 k. aadey .. ğı ile 2625 kilo tereyağı alınacaktır. Bak: 1•' 
Belediyesi ilanlarına. 

• .. . 
Beyaz ve Kaşer peyniri alınacaktır. Bak: ist. Beld. ilantarıııı' 

• . . ~ 

Makarna, un, nitasta v. s. alınacaktır. Bak: ist. Belediy..-
ilini arına. 

' ~~~~~~!!!!!::~""!!""~!!!!!!!!!!!-oml!!~~~~~~!!'""""~ 

lb) MÜZAVEDELE 

* * • 
Fif tadat makineleri satılacaktır. 

Beled. ilanlarına. 

* • • 

---------

Bak: 2 nci sahifedeki 1 

Merkep mıhları satılacaktır. Bak: 2 nci sahif~deki 
ilinların11. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırll)a ve Eksiltme Komisyonundan: 

' Sıhhi müesseselerin umumi ihtiyacı arHında kapalı zarf1• 
pılan eksiltmede istekli çıkmayan Leyll ebe yurdunun azı 

çoğu 3500 kilo ekmeği kapalı Hrfla tekrar ekıiltmeye kO 
muştur. 

Eksiltme 1.7.938 cuma günü 1aat 16 da Catalojlunda 
ve içtimai Muavenet Müdürlütü ltlnHında kurulu Komi•Y0 

yapılacaktır. 

Muhammen fiat 10 kuruştur. MuYakkat .aranti 26 ur• 
kuruıtur. 

Şartnamesi 504 kuru• mukabilinde Komlsyeadan alına~ilit• 
tekliler cari ıeneye ait Ticaret odası ve.ikasile 2490 1ayıh k• 
da yazılı belgeler ve bu i•e yeter muvakkat garanti makb11•-' 
havi zarfları ihale saatinden bir uat evvel Komiıyona ye{;;:, 
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Miktarı Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

49950 Pilavlık pirinç 25 kuruş 
6150 Çorbalık 11 22 ,, 

23925 Kuru fasulya 17,50 'lt 

2750 Barbunya fasulya 1 1 ,, 
4120 Nohut 11 ,, ı 

7075 Yeşil rt\ercimek 13 ,, 
1 G40 Kırmızı ,, 12 ,, 
1170 Bamya 90 ,. 

58500 Patates 8 ,, 
26550 Soğan 5 ,, 

147 Sarımsak 15 ,, 
2640 Salça 30 ,, 
800 Bezelye 13 ,, 
250 Börülce 8 ,, 

1050 Bulgur 12,50 ,, 
Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumll olan yu· 

lcarıda mikdarı yazılı kuru yiyecek kapalı zarfla eksilt· 
rneye konlmuştur. Eksiltme 11.7.938 µazartı!si günü saat 
15 te Daimi Encümende yapılacaktır. .Şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesika ve 2095 lira 81 kuruşluk ilk teminat 
nuakbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (İ) (3908) 

Miktarı Cinsi 

• • * 
Bir kilosunun 

muhammen bedeli 

4750 Beyaz peynir 40 kuruş 
1800 Kaşar " 70 ,, 
Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumu olan yu

karıda miktarları yazılı peynir aç k eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 237 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 8.7.938 cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• ... * 
(3906) 

Balat atölyesine lüzumu olan 32 kalem lama demiri, 
poyra somun, pul vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bunlara 2883 lira 7 5 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Lis
tesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 216 lira 28 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
11.7.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (3905) 

* * * 
Miktarı Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

25875 Sadeyağ 100 kuruş 
2625 Tereyağ 95 ,, 

Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumu olan yu
karıda miktarları yazılı yağ kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Eksiltme 8 7.938 cuma günü saat 15 te Dai· 
rni Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı 
'Vesika ve 2112 lira 66 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
rnektubile beraber teklif mektublarmı havi kapalı zarfla· 
rını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encü
mene vermelitHrler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. (İ) (3907) 

• * • 
Miktara Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

180 İrmik 16 kuruş 
2430 Şehriye 24 ,, 
7270 Makarna ~4 

" 4660 Pirinç unu 26 ,, 
5918 Un 15 ,, 
1035 Nişasta 30 ,, 
Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumu o~an yu

karıda miktarları yazılı irmik vesaire açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 357 lira 
49 kuruşluk ilk teminat makli.uz veya mektubile beraber 
l 1. 7.938 pazartesi rünü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (3909) 

·. NaJıa Vekciletinden 
1 Ağultoı 938 pazarteıi ırünü .aat 10,30 da Ankara'da Veka· 

let binasında Malzeme Mtldürlüğü oduanda toplanan Malzeme 
~kııiltme komiıyonunda 12000 lira muhammen bedelli iki seyyar 
taş kırma makinemi ile iki aded bitüm tes~in kazanının kapalı 
~lrf uıulile ekıiltmeai yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelıiz Ankarada Vekalet 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 
isteklilerin teklif mektublarını talimatname1ine göre Vekaletten 

•lınmış malzeme müteahhitliği vesikasi ile birlikte aynı gün saat 
9,30 a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1837) (3536) 3-4 

~ 

' 

MUNAKASA GAZETESİ 

ı ·nhisarlar U. Müdürlüğü~den: 1 

1- Şartname ve Projeleri mucibince İstanbulda Paşa
bahçede yaptırıl ıc 'k R :skı fabrikası Ne a 'l!J son ambarı 
inşaatı - her ikisi birden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Rakı Fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 ku
ruş ve anason anbarının keşif bedeli ise 14683 lira 03 
kuru~ olup cem'an 311041 lira 07 kuruş ve muvakkat 
teminatı 16192 iiradır. 

Jll- Eksiltme 29.Vl.9.18 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarfların en geç saat 10 a kadar mRkbuz mu
kabilinde Alım Komisyonu Başkanlığına verilmiş olması 
lazımdır. 

lV - Şartname ve Projeler 16 lira bedel mukabilide 
inhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

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

Vl - Mühiirlii teklif mektubunu, kanuni vesaik ile İn
şaat Şubemizden ahnacak 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 Başkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması, posta ile gönderilecek zarfların da bu saatten evvel 
komisyonda bulundurulması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler Y.abul edilmez. (B) (3469) 5-6 

lOOO kilo Kreozot 

• • * 

5000 kilo Katran (Blak boya) 
1- İdaremizin Çamaltı Tuzlası ıçm yukarıda cins ve 

miktarı yazılı 2 kalem ıı alzeme şartnamesi mucibince pa
zarlıkla satın ah acakhr. 
il- Pazarlık 7 .7.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şube".len alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komiıııyona gelmeleri ilan olunur. (3779) 2-4 

• 

• 
* * 

1- Şartnamelerine ekli listede yazılı eb'ad üzerinden 
şartname mucibince 1 numaralı tipten 500 adet, 2 nu
maralı tipten 500 adet ki cem'an IOOO adet portatif içki 
sandığı pazarhkla yaptırılacaktır. 

11- Pazarlık 8.7.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 te Kab ataşta Levazım ve Mubayaat .Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

111 Şartname ve listeler parasız olarak hergiin sözü 

geçen Şubeden alınabilir. 

Sahife 3 

• 
. ,, ,, ,, -,, 

L'?:E.YOLLARI iŞLETME u. MtJDURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet 
dış kamyon ve otobC.s Hiıtiği 25.7.938 pazartesi günü saat !5,30 
da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalerı ve Nafıa Müteahhitlik "e 
sikası ve tekliflerini aynı gün .aat 14,30 a kadar Komisyon Re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tessllüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(Dördüncü 1ahifeden devam) 

Erat eşyası nakli (Eskitekir Lvz.) .\! 729 

(3805) 2-4 

Dükkan ve okul tamiri (Konya Muh. Huı. Müd.) .~ 729 
Şose inş. (Türkkuşu Gen. Dir.) ,,! 729 
Erzak ve mahrukat (Eskişehir Kültür Dir.) .\~ 729 
Santrifuj tulumba (Gaziantep Fıstık iıta!-. Dir.) \! 729 
* Çam kereste (Konya Orman Mühend.) .\: 729 
Kuru ot lEdirne Tuğ.) X! 729 
Parke taşı \Konya Ereğli Beled.) .\! 732 
Sığır eti ve kuru ot (Niğde Ask. SAK) .~! 732 
Muhtelif yanıcı maddeler !Adana Pam. Ür. Çifti. Müct.) .\~ 734 
• Çam odunu (İçel Orman Başmüh.) .\: 733 
Süt, yoiurt, et, ekmek (Tekirdağ Vil.) .\! 735 
Benzin ve gaz (Diyarbakır Urayı) .\! 735J 
Eşya nakli ( n Jandar. Kom.) .\! 735 
Limon ve yumurta (İıt. Komut.) X: 735 
İnhisarlar mamulatı nnkli (Samsun İnh. Başmüd.) X! 736 
Ekmek, et, 1abun ve odun (Diyarbakır Nümune Hut.) .\! 736 
Bozdoğan kasabasının halihazır haritası tanzimi (Bozdoğan Beled.) 

.\! 736 
Parke inş. (Gazicıutep Beled.) .\:: 736 
Tuz nakli (Bitlis İnhis. Müd.) .\! 736 
Evrak butırılması (Samıun Vil.) .\: 736 
Erzak (Samsun Vil.) .\~ 736 
* Köıele ve deri kırpıntısı (Tophane Lvz.) .\! 736 
Mahruti çadır tamiri (Ank. Lvz.\ N. 738 
Erzak, yağ, sabun vı. ( n ,, N. 73S 
Yulaf (Selimiye Ask. SAK) N. 73~ 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Lundi 27-6· 1938 

Transport d'articles monopoliıeı (Dir. Monopoles Adana) No 728 
Pommes de terre et \rgumes (Com. Ach. Milit. Balilteıir) No 728 
Viande et yoghourt (Com. Ach. Milit. Tekirdagh) No 728 
Transport <le marchandises (lntend. E~kicheir) No 729 
Rep. bat. ecole et boutiques (Dir. Comptabilite Privee Konia) 728 
Constr. chaussPe (Dir. Gen. Turkkouchou) No 729 
Provision et combuııtıHe (Dir. lnstruct. Publique Eskichehir) 729 
Pompe centrifuge lDir. Station Noısetıe a Gaziantep} No 729 
* Bois de sapin (Dir. Forets Konial No 729 
Pavc (Municipalitc Konia E.reghli) No 732 
Viande et foin lCom. Ach. Milıt. Nıırhde) No 732 
Oiverses maticrtıs exploııives (Dir. Ferme Cultivagc de Coton Adana 

No 734 
* Bois de sapin (Oir. Forcts ltchel) No 733 
Lait, yoğhourt, pain et viande (Vılayet Tekirdııgt.) No 735 
Benzine et petrole (Municıp. Diarbakir) No 735 
Transport de marchanrlıseı (Dir. Command. Gendarm. Diarbakir) 735 
Oeu fs et citrons (Comınand. lstam.bul) No 735 
Pain, viaııde, savon et bois tChef Mcd. Hôpital Model Diarlıakir) 736 
Transport d'articles monopolıses ( r tir. Mooopoles Samsoun ı No 736 
Presentation carte actuelle au bourg Bozdogan {Municip. eozdogan) 

No 736 
lV-lsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3781) 2-4 j 

Conatr. paves (Municipıılitc Gaziantep) No 736 
lmpression de registrcs (Vılayet Samsoun) No 736 
Provision (Vilayet San: soun) No 736 
• Morceaux de peaux et cuir (lnten<l Tophane) No 736 
Rep. tentes coniques (lntend. Ankara) No 738 

Lıseler Alım, Satım Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Beher kilo İlk Eksiltmenin 

kilo tahmin B. teminatı yapılacağı 

kr· Lira Kr. gün ve saat - --- . 
Silivri yo· 34 500 19 491 63 29.6 938 çarşamba 

ğurdu iÜnÜ saat 10,30 da 

Soğan 32 000 5 25 647 10 29.6.938 çarşamba 

Patates 49 500 7 50 günü nat I0,45 le 

401 07 29.6.938 çarşamba 
Tereyağ 4 6!i0 115 günü saat 11 de 

Komiayonumuza bağlı Y"tıh liıelerin mayıs 939 sonuna kadar 
ihtiyaçları olan yiyeceklerin kapalı zarf usuliyle ek•iltmeye kon
muştır. Bu hususta gerekli durum yukarıya. yazıln_ıı~tır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bınası ıçınde toplanan 
Liseler Alım, Satım komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilr.r ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Oduı ve
sikalariyla 2490 sayılı arttırma, eksiltme kanunun tarifatı dairesin
de hazırhyacaldarı teklif zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen 

belli saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve 
Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğre· 
nilir. (3495) 4-4 

imtiyaz aabibi ve yu.ı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Basıldığı 7er: ARTUN Ba11mevı 
Galata Billur aokaılı: No. 10 

Provision (lntend Ankara) No 738 
Foiıı (Com. Ach. Mılit. Selımiyı") No 738 
Fıcelle (Ch. de Fer Etatl No 717 
Benzin et semi-coke (Chcf Med. Hôµital Model Ankara) No 718 
Conatr. bat. bourse (Dir. Grn. Vakoufs) No 720 
Provision (Vilayet Kutahia) No 720 
Bois de sapin (Ch. de Fer f.tat) No 7 22 
* Bidons vides (Fabriqueı Milit. Ankara) No 722 
Bois (Div. Brousse) No 723 
Legumeıı (Dir. Vakoufs lstanbul) No 724 
Pain (Proc. General Amasia) No 724 
Rep. chaussee (Vıl. Balikesir) No 724 
lmpre!!sioo des afficheı (Minist. Hyg Assist. Soc. Ankara) No 725 

" ,, fiehes (Dir. Gen. Statistiques Ank.) •"'o 725 
Armoires (Min. Hyg. Aısist. Soc. Ank.) No 725 
Travaux de canalisat~on (Municip. lstanbul) No 725 
Constr. chnussee (Vil. Ankara) No 725 
Asphalte (Municip. Adana) No 725 
Benzine (Dir. Gen de St'.lretı'-) No 725 
Petrole et maz4"ute (Vil. Yo1gat) 7:!.5 
Bouteilles pour mcdicaments (lntend. Tophane) No 726 
Mancheı pour pelles et pioches (Ch de Fer Etat) No 726 
Toile pour bandage (lnt. Tophane) No 726 
Gaz iodeforme (lntend. Tophane) No 726 
Fouilleuse (Vıl. Ankara) No 727 
Constr. chausıee (Municip. Konia Ereghli) No 727 

,. pare (Minist. Trav. Puh.) No 727 
n chaussce (Vil. Moughla) No 727 

Viande de boeuf (Div. Nıghde) No 727 
Trefle (Dir. Bact. et Veterinairc Etlik) No 727 
Savon (Command. lstanbul) No 727 
Pain (lntend. Ankara) No 727 
Toile linceul, combustible et provision (Vilayet Tchorounı) No 728 

* Lea asteriaque• ındiqucnt une vente par voıe de ıurenehere 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) A~judications au Rabais 

Mode 
d'atijudicat. 

Prix 
eetiaatif 

Caution. 
previaeire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarreı 

Jours 

Constr'Jction-Reparation- Trav . Publicı·Materiel ele Co,!l!!_ruction- Cartographie 

Constr. 5 arches • route Y o:ırat·Sorgoun·Sorrou -
Maden. 

Conatr. mur de soutenement s/route Yozrat·Yerkeuy 
~ konak gouvernemental a Yozgat 

Reparation maison d'habitation. 
I Cylındrare et rep. tie chaussee s/route Kaiaseri

lunian. 
Con1tr. pavillon au bit. ecole Primaire Kayabey 
Rep. bit. surveillance douaniere a Bebek. 

,. pont (aj .). 
Constr. vespaaıenne İl la saline Tehamltı : 7 p . 

,. pour irrigation plaine Karadjabey de la ri· 
viere de M. Kemalpacha. (cah. eh. L. 16.25) 

Conıtr. maisons pour immigres a Elazirue 15 aim
plea et 17 doublea. 

Conatr maisona pour immigres a la station de Ge· 
merek du Kaza de Charkıcbla (aj.) 

Constr. statue Ataturk avec la eouronne comme 
symbole d'Ecriteau et de Victoire a Kara bira (aj.) 

Repar. ehaudiere et machinerie ala station do Touzla 
Trav. de terrasaement du paHage situe entre la 

Ligue Protection Enf anee et la Route Bahriye et 
transport des terrea iı Akkeupru. 

Aaphaltage do la cour du garage des autobus et 
dea autres parties en beton arme 

Aspiıaltaıre de trottoirs aux divera endroita d' Ankara 

Publique 

" Pli cach 
Publique 

" 
.. 

Gre a rrc 

" 
Pli each 

" 

" 

Publique 
,, 

Pli c~ch 

" 

2434 8S 

1251 02 

54 62 
9900 -

4997 97 
151 -

1027 88 
4503 80 

335051 87 

5IO -

4850 -
720 -

13320 -

104000 -

182 62 

93 83 

~o 

37ıt 85 
12 -

338 -
17152 10 

361 7S 
54 -

6450 

Dir. Trav. Publica Yozgat 

.. 
" Municipalite KaiHeri 

Vilayet Kaisaeri 

7-7-38 

7-7-38 
lS-7-38 
28-6-38 

7-7-38 

,, Balikesir 9· 7-38 
Com. Aeb. Comm. G. Surv. Douan. lııt . 27-6-38 
Vilayet Seyhan 
Dir. Monopoles lzmir 
Min. Trav. Pub. Dir. G . Hydraulique 

Dir. Etabliaaement lmmigre Elazigoe 

Vilayet Sivas 

Municipalite Karabiıa 

Com. Ach. OHiee Sanitaire Port lst. 
Mnnieipalite AnkMa 

" 

.. 

6-7-38 
30-6-38 
1S·7·38 

4.7.38 

4-7-38 

12-7-38 
5-7-38 

5-7-38 

5-7-38 

Preduits Chimiquea et Pharmaceutiques · lnstruments Sani~aire.!=f~rniture peur Hipitaux 

Medicamenta: 89 lota. Publique 1580 75 

Electricite·Gaz·Chauffaıe Central (lnstallation et Materiel) 

Conatr. et inatal. electrique au ltoaalt rouverae· Pli cach ıt3720 66 
mental 

IHtal. electrique a l'ecole de Tir Maltepe Publique 1952 50 

Ha billement - Chauasures Tiasus- Cuırs. 
~~~~~~---~~-----~~-------~---~- --

Toile pr. capote: 1660 m. · batiste: 150 aı - es
auie·maina: 100 p. 

Costumes pr . trivail: 20 p. 
Confeetion habits pr portefaix: 2000 p. 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpreasion eahiers: 1200 p. • lıaprcsai on releveı: 

10600 p. - lmpresaion instructions: 600 p. 

Transport- Cbargement Decbar3ement 

Tranaport d'artielea monopoliaes 

" 
dea feulles de tabaca: 90 t. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Vacou11t, rraİHe, valvaline , benzine 
Benzine: 700 bidon8 
Huile pr. moteur Oiesel: 3 t . 
Houile liırnite: 302,5 t. 
Graisse, benzine, houille, mazoute ete. 
Charbon de boia: 8000 k.-boie de ••pin: 200 tehe· 

kis • boi• d'orme: 200 tchekis 

Dıvers 

Resaort pour wag0n et locemotive. 

lnstallation lavare : 10 p. 
Maclaine Dıesel a 4 cylindrea et a 4 temp• d'une 

force de CV 60 a 70 pour moteur Sinop. 

1 
Sable caoline : 15 t. 

1 

Basculu pour le marche des animeaux. 
Sirene, voile ete. pour moteur No 61 
Fer lama, ecrou ete. poıır l'atelier de Balat: 32 lots 

Provisions 

Foia en balle: 60000 k.-paille: 20000 k.•orre: 3000k. 

Beurre: 4.5 t. (ai) 
Framare blanc: 5 t. - id. "kaeher,,: 2,4 t. (aj) 
Foin: 32 t . 
Franıreole: 14 t. (aj) 
Viande de bocuf : 81 t. 
Vermieelleı : 2,8 t .· Riz: 4 t .- The : 11,5 it. 
Fromare blanc : 6,5 t. 

B) Adjudications a la sureothere 
Bifüıe fabrique confiserie avec toua les 
appareils a Mersin Hastane djıdddesai 

Grt' a gre 

Publıque 

Publique 

" 

Publique 

" 

" .. 
Pli caeh 

Pli cıch 

n 

" 
Publique 

.. 
" 
" 

Pli caeb 

.. 
" Publique 

Gre a rre 
Pli cach 
Gre a rre 

Pli cach 

39 -

2030 -
720 -

3264 -
9524 80 

23000 

16000 -
5750 -

900 -
1500 
S75 -

2883 75 

le it. 1 ıs 

2170 -
20250 -

1500 -
2600 -

17885 56 

3276 05 

146 47 

3 

70 -

1S2 25 
54 -

245 -

150 o -

1725 -

12<6 . 
431 25 

67 50 
112 50 
41 -

216 28 

lS'/ 0 -

388 13 
294 75 

168 -
1518 75 

113 -
j95 -

Vilayet Tchoroum 5-7-38 

Dir. Trav. Pub. Yozrat 15--7-38 

Coaı. Aeh. lntend. lst . Tophane 11-7-38 

Chef Mcd. Hôp Reg. Yozgat 27-6 3k 

Com. Ach. Comm. G . Surv. Douan lst. 27-6-38 
Asııociation Portefaix a Sırkedji Mi- 2-7-38 

zuoghlou Han 

Comite Central Aeroture Ank . 

Dir. Monop. Konia 
,, ~ Ha~ke~r 

Vilayet Tchoroum 
Municipalite lzmir 

" Com. Ach. Mılit. Nia-de 
Dır. Trav. Publ. n 

Hôp. Grec Balildi Galata Büyük Ba· 
likli Han No. 69 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
B11reau d'Exp. H. paeha 

28-6-38 

27-6-38 
6-7-38 

5-7-38 
8-7-38 
8-7-38 
7 7-38 
6-7-38 

28-6-38 

10 8-38 

idem 12-8-38 
Com. Ach . Office Sanita re Port lst. 12-7-38 

Com. Ach. Dir. Gea. Fabr. Mil. Ank. 30-6-38 
Municipalite Ankara -5-7-38 
Com. Aeh. Comm. G. Surv. Douan. lat. 14·7-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lst. 11·7·38 
Dir. Eeonom. ,. ,, 

Hôp. Gree Balikli Galata Büytik Ba· 28-6-38 
lildi Han N. 69 

Dir. Hyg. Assist. Soe. Djagalorhlou 

" 
Vilayet Teboroua 
Com. Aeh. Command. lst. Findikli 
Com Ach. Oiv. AdAna 
Com. Aeh. Milit . Bornova 

" Brouıse 

Defterdarat ltchel 

13-7-38 
13-7-38 
5-7-38 

30-6-38 
11-7 38 
27-6 38 
7-7-38 

6-7-38 

Heure 1 

lıt -

14 
14 
14 
15 

10 -
15 -
11 
15 -
ıs -

14 -

14 -

14 -
10 30 

11 -

11 -

16 

14 -

14 30 

14 

11 

15 
15 

15 -
16 
16 -
9 30 

15 
15 

15 30 

lS 30 
15 -

14 -
10 30 
10 
14 -

15 

16 -
16 
16 

15 -
15 -
10 -

16 -

16 -

A vis Officiels 
ew~::ı••• 1 iıımtl'R ıp a 

Bu Ministere des T ravaux Pu~lics 
il sera procede, le Iundi, 1 er ao6t 938, i 15 b 

devant la Commission d'Encbereı de Materiel, ai 
au Bpreau de la 1.Jirection de Materiel da Mini.ti'! 
Aakara, a l'achat, par Yoie d'adjudication aous pli 
te, de deux appareils d'emulsion et d'emull"ateur, I 
valeur estimative de 7000 livres. 

Les cabiers des charges et les annexes peuveD'l'.".ı.ı~ıı 
obtenuı gratuitemeot a la Direction de Materiel d• 
nistere il Ankara. 

Le cautionnement provisoire eıt de 525 livreı. 
Les interesaes doiYent remettre a la Preıidence "' 

Commission le meme jour juaqu'a a 14 beureı, 1 
plia, accomparneı de leur certificat de fournisseot 
materiel, delivre par le Ministere, conformement au 
lement ad·hoc. (1838) (3537) J 

Bu Ministere des T ravaux Pu~lics 
ll sera procedt, le lundi, 1 er aoiit 938, it 11 be 

il la Commiısion d'Encberes de Materiel aiegeant all 

reau de la Direction de Materiel du Miniıtere a A .... ~.-.. 
a 1' acba t, par voie d' adjudication sous pli cachetA 
quatre tracteurs, de quatre dispositifs de chasse-0 
de deux concasseurs, et de quatre autrea diıpositift: 
chasse-neige, destines a etre attacber aux camionı 
et demie tonnes de capacite de contenance, le tout 
valeur estimative de 44000 Livres. 

Les cahiers des charges et les annexeı peu•en 
obtenus de la Direction de Materiel du Ministere 1 
kara, moyennant 220 piastres. 

Le cautionnement proviaoire est de ·3300 Livre•· 
Les interesses doivent remettre leurs offres, ac 

pagnees de leur certificat de fournisseur de ma 
delivre par le Ministere, conformernent au reglemeııt. 
hoc, a la Presidence de la Commission, le meme 
au plus tard jusqu'a 10 heures, (1839) (3538) 3 

Pazartesi 27.6.938 

Sicim tDDY) .,; 717 
Benzin Ye a<imikok (Ank. Nümune Haat. Batt.) ~; 718 
Tuz (Ank. Nümune Haat. Baıt.) .\~ 718 
Borsa binaaı int. (Vakıflar U. Müd.) .\ : 720 
Erzak (Kütahya Vil.) X 720 
Çam kereste ( DDY) X• 722 
• Bot teneke (Aık. Fabr. U. Müd.) .. ,; 72'l 
Odun (Bursa Tum.) .\ô 723 
Ekmek (lzmir Cezaevi Dir.) .,; 723 
• Yenıa (Aak. Fabr. U. MGd.) .. , ; 724 
Sebze (İn. Vakıf. Dir.) .1'! 724 
Ekmek (Amaıya C. Müddeium.) .,; 723 
Şose tamiri (Balıkesir Vil.) .,~ 724 
Fit ltasbrılmaaı (Sıh. ve lçt. Muav. Vek.) •'! 725 
Afif bubrılmaıı (lst:at. Gen. Dir.) .. ,; 725 
Dolab (Sıb. ve lçt. Muav. Vek.) J'; 725 
Ortaklyde Ay Aydın aokatı mecralarının yap. (lıt. Bel.) 1' 
Şoae inf. (Ank. VİI.) ,,! 725 
Aaf•lt (Adaaa Beled.) .,! 725 
Benzin (Emniyet U. Müd.) .~ 72S 
Gaz ve mazot (Yozıat Vil.) N! 725 
İliç titesi (Tophane Lvz.) .'\! 726 
Kazma ve kürek aapı (DDY) N; 726 
Sarııhk bez (Tophane Lvz.) .'Y· 726 
lyodformlu gaz bez (Tophane Ln.) X• 726 
Tek tekerlekli pulluk( nk. Vil.) ~; m 
Şoae İnf. (Konya Eretli Beled.) .~~ 721 
Gençlik par\ı:ı birinci k111m İnf. (Naha Vele.) .\:. 121 
Şoae İnf. (Mutia Vil.) .,! 721 
Sıtır eti Nitde TGm ) .,; 7'n 
Yetil yonca (Etlik Veter. Bakt. Dir.) ., :. 727 
Sabun (iat. Komut.) .,-:. 727 
Ekmek (Aak. Lvz.) .:\! 721 
Kefenlik bez, mahrukat ve erzak (Çorum Vil.) X! 728 
lnhiHrlar mamulitı nakli (Adana lnbia. Batmüd.) ,, ; 728 
Patates ve sebze (Balıke1ir Aık. SAK) .Y. 728 
Et ve yoturt (Tekirdat Vil.) l1! 728 

(Duamı 3 ilncii aahifede) 


