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ikinci Sene No. 577 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye ıcin 

~ AYLIGI 
Kuruş 

450 
1 " Bar 

12 .. 151 l 

Ecnebı mcmleketln ıçin 
12 aylı~ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat mnkbfıl değildir 

CUMARTBSİ 

Hergün çıkar ıktisadi, mali ve ticari 

•• 
1 

1 

--·-

8 lkincikanun l 938 

ıDAREHA .t. 
Yogurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

• Per :nbc p z rı 

,l AN ŞA TLARl 
areh nemızde görüşülur 

Tc gr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu ı 1
• 1261 

Umum ütea hit ve Tüccarların Mesleki rganı ır 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
--- ----

Şekli Muhm. bed. Temin~t 

a) Münakasaıar 

I~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita --
~Üreftede ıdııre binuı i nşaatı (şart. 29 kr) 

ara;>n;ıs v B:ıbabat mcvidlerinde iı.ı .:ıdet güı:ariik 
aıuhafa:za hınaııı inşaatı 

aç. eks. 5805 83 
bpalı z. 43196 84 

kupalı z. k. 1 35 

~trik-Ha~azı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~işli Çocuk. hast. kalorifer tesi11:tı (şart 85 -kr-)~---k.ıı_p_:ı..;,lı_z_. 16923 94 

o:h~~ kııblosu_; 206 km. ,, 14420 -
hılı otoııutık telefon santralı tesisi (temdl ,, 10000 

Mrk. postııbanesinde yap. aııansör işı (temd) pax. 2200 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.8 • - - --
Pijamalık bc.z: 23200 ın 
Battaniye: 1700 ad. 
Terlık: lOOGO çift 
Harici elbise dikişi: 59 tak. 

Kız: talebeleri ıçin diktirılecek mıı.nto: 20 ad. - rop: 
29 ad. - tayyör: 6 ad. - etek: 4 ad (tcmd) 

~este-Tahta v.s. -------
~aın kere tc: 1346,875 m3 \Şart. 303 krJ 
~aç dire~ 8 m. uz.unlutunda: 100 ad. 

~kat, Benzin, Makine Y:.igları v, s. 

Linit tn~dcn kömürü: 294,S t. (temd) 

~ 
8ıdon· 80 
1( · ad. (temd) 
) adana: 800 :ıd.-yem torbası: 200 ad . gebre: 1000 ad. 

tıtı-ıfu· 1 2 d Çıft lı;.- J tu umbaısı: a •· 
M 1 \Jrekli sanual: l ad. 
a~aa d şart. 336 kr) Alc . meşe traversi: 11250 a . 

ı:nınYuııı: 30 t. (teıad) 

F'r~ıe . ç 
1
. rnakınesi: 2 ad. 

L~ı 1~. boru. 3300 le. - çelik çubuklar: 45~0 k. 
ccı kılı: 15 t. 

~k, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Pıriuç: 25 ~- - -- -

,, 10 ,, 

" 11,3 
Kuru ot: 4,S l. 
Arpa: 14 6 t 
Yulaf: 14:6 . 
Saman: 12 6" t 
Bulo-ur 42,6 . ( 

• ' ' ,, tcınd) 

"'" 24,7 " " vay: 15 O L 

p "'· •lavı k ·. 1 pırınç: 30 t. . çorbalık pirinç: 12 t. 

" • 19 ,, " " 11 " 
" ,, 5,5 ,. " " 4.2 " 
" .. 10 " 

- b) Müzayedeler 
15.1.38 t 'h· d 1 

h 
arı ın e ııah acatı ilin cdılen mermer taş 

ve urda. d . 1 
cmır aah maaı sarfınazar edildi 

kapalı z. 5568 -

" 
28900 -

" 1800 l 
paı... 

kapalı z. 60609 37 

paz. 

:ıç. 
1 e tıı. 

,, 
., 

pu. 
kapalı z.. 
paz. 

" 
" aç. ekı 

kapelı :z.. 

" 
n 

uç. eks. 
,, 
,, 

Kapalı %. 

3534 

1920 -
1070 
1800 

350 
67200 

10815 
1650-?300 

525 -

550 1 

2200 -
2486 

pa.z. 5538 
" 3087 !)l 

aç. ekıı. 4650 -
kapalı z. 6300-2280 

,, 4066 2134 
aç. eks. 1210-840 

• 2172 -

436 
3239 72 

405 -

1270 
1081 50 

750 -
165 -

417 60 
2167 50 
1350 -

4 51 
146 -

265 -

144 
81 

135 

4610 -

811 13 
296 :ıs 

39 38 

412 50 
J65 -
18h 40 

55 -
55 
55 
38 -

415 35 
231 31 
348 75 
64 -
465 -
154 
164 -

- -
Müracaat yeri Gün Saııt 

lnbisarlar U. Müd. 
Urfıı Nafıa Müd. 

lıt. Sıh. Müess. SAK 

27-1 38 
24-1-38 

12-1-38 

15 -
15 -

15 -

lst. Sıhhi Mücı. AEK 26-1 38 15 30 
Jndr Gen. Komut. Ank. SAK 25-1-38 10 
Maliye Vel:iileti 24-1-38 15 -
Ank. PTT Müd. 25-1-38 15 -

Tophane Lv7. SAK 

" ,, 
Orman Fak. Mübay Kom. 
Tarih, Oıl. Cog-r F. Dır. 

D. D. yol. Siıkeci 
Elektrık Şirketi Ank. 

Boroova Tüm. SAK 

Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 
lstanbul Komut. SAK 
Devlet D. yol. H. paşa 
lstanbul Beledıye ı 
D. D. yollan Anlc. H. paşa 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Tic. 

Kalemi 

M. M. V. SAK 

" Askeri Fabr. U. Müd. Ank. 

Buru Ask. SAK 

" 
n 

fspart:ı Ask, SAK 

" 
" 
" lzmir Lvz. SAK 

n 

Tophane Lv7.. SAK 
İstanbul Koıııut. SAK 

n 

" 

Güzel Sanatlar Akademisi 

25-1-38 16 -
2· -1-38 15 30 
25-1-38 15 
11-1-38 14 -
12-1-38 15 -

24-1-38 10 30 
17-1-38 e kadar 

13-1-38 

14-1-38 
26-1-38 
31 1·38 
10 1-38 
24-1 38 

1-2-38 

24-1-38 
25-1-38 
13-1-38 

17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 
11-1-38 
11-1-38 
24-1-38 
24-1-38 
24-1-38 
24-1-38 
24-1-38 

9 30 

11 
15 30 
10 30 
14 -
1!> 31 

14 

15 -
10 
14 

11 
11 
11 
11 

-

14 -
15 -
16 
15 30 
15 -
14 30 
14 30 
15 25 
15 -
14 45 

s at - Taınirat·'Jaf11 işleri ve \alzemesi- Harita 

Urfa Nafıa Direktörlüğünden: 

Urfa viliiyetiniu cenub hududu üzerine Sabahat ve 
Harapnas mevkilerinde yeniden inşa edilecek olan iki a· 
det Gümük Muhafaza takım merkezi binası 43196 lira 84 
kuruş bedeli keşif üzerinden kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Eks:ltme 24.1.938 tarihine musadif pazartesi günü 
saat 15 te Urfa Nafıa müdürlüğü odasında toplanacak ko
misyon marifetile yapılacaktır. 

2 -Bu işe id evrakı fenniye, proje, mukaveiename 
projesi, eksiltme ş rtnnmesi, fenni şartname, huliisai keş
fiye, bayındırlık işleri geı.ıel şartnameıinden ibaretter. 

3-İki binanın muval kat teminat miktarı 3239 lira 72 
kuruştur. 

4 -İsteldilerin teklif mektupların;., aşağıdaki evrakı 
bağlamaları şarttır. 

A-Yukarıdc mikt .. rı yazlı teminat akçesinin malsan
dığınn yatırildığına d ir sandık makbuzu ve a muteber 
bir bankadan alınac k teminat mektubu. 

B-Teklif sabiblerine Nafıa vekaletinden verilmiş as· 
gari otuz bin liralık ehliyet vesikası veya musaddak su
reti. 

C- Teklif sahihlerinin mensub oldukları Ticaret oda
sından aldıklan ll37 enesine aid vesika veya musaddak 

•• sure.ı. 

O- İsteklilerin mıihendıs veya fe'l memuru olması 
veya bunlardau birınin bu şin mesuiiyeti fenniyesini de· 
ruhte edeceğine dair al.:ıc ığı ta hnüd senedi. 

5- isteklilerin artbrm ve eksiltme kanunu un umu. 
mi hükümleriyle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair olan 
müddetleri ve eksiltm şartnamesi ahkamına ve yukarıda 
yazılı maddelerin icabatına riayet eylemeleri şarttır. 

Aksi halde hiç bir mazeret kabul edilemez. 
6- İsteklıler bu işe aid evrakı fenniyeyi ve şartna· 

meleri Urfa Nafı. Müdiirlüğüaden isteyerek görebilirler 
7- Posta ile gönderilecek teklif mektublarının ihale 

saatinden bir saat evveline kadar Eksiltme komisyonuna 
verması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmelerden 
dolayı komisyon mec;uliyet kabul etmez. 

• • • 
Trabzon B şmüdürlüğüne bağlı Polathanede 

lacak tütün bakım evi inşaatı. Bak: İnhisarlar 
ilanlarına. 

İf açlar, Klinik ve · 5 ıcnçiyari ahit: 

aptırı· 

U. Müd. 

İstanbul Sıhhi Müe!ıseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Muayene ve tednvt evlerıne lazım olan 4 bin kilo yerli koton 
hidrofil kapalı zarfla ckıi tmin konulmuştur. 

Eksiltme 12.1.38 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda sıh
hat ve içtimai muavenet müdürlüğu binasıoda kurulu komisyon· 
da yapılacaktır. 

Muhammen fint: beher kilosu 135 kuruştur. 
Muvakkat garanti: .ıos liradır. 
İstekliler şartnameyi hergün komisyenda görebilirler. 
f 5tekliler cari seneye air ticaret odası vesikasilc 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak
buz veya bank.ıı me'dul ..ı ile bırlikte teklifi havi zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

_Elektrik, Havagazı, / aiorii r Tesisat ve '1alzem. ........... .,.... ..... 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğinde uygun ve on dört bin dört 
yüz yirmi lira kıymet takdir edilen iki yüz ~lb kilo 
metre ağır sahra kablosu 25. t .9.~8 salı günü saat 1 O da 

ı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2- Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek, bu 

eksiltmeye girmek istiyenlcrin 1081 lira 50 kuruşluk ilk 



teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tublarını belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. 

Malive VPkaleıiı.den: 
J 

Kapalı zaafla eksiltmeye konulup fenni şartnamesine uy
gun teklif yapılmadığı için ilı desi icra edilmiycn dahili oto· 
matik telefon santralivle tesisatının hu kere artnanıe"i tadil 

J ~ 

edilerek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştuı. 
1- lnhammen bedeli 10 biıı lira ve mnvakkat teminat 

750 liradır. 

2 - Ek iltme 24.1.938 pazarte"i günii aat ] 5 te Levazım 
Müdürlüğünde toplanan ek::-iltme komisyonunda yapılaı;aktır. 

3- Mııadrl fenni, idari ve eksiltme şartnameleri Leva· 
zım 1üdürJiiğündc ve f .::tanbulda Dolmabahçede 1a1iye e\'
rakı Matbua ambarından para:.;ız alınır. 

4 r tekliler 2490 :=ayıiı kanunun 2. ve 3 iirıcü mad· 
delerinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektuhlarile birlikle kıınunmı tnrifatı ve şart· 
namelerdeki "ıı:eraitiııe tamamen uygun ve noksansız olaraL.: 
yazacakları teklif mektuhlarmı havi kapalı zarflarını ihale 
::ıaatinden bir saat evvel komisyon llei ... Iiğine vermeleri. 

Ankara P.T.T Müdürlüğünden: 

3.1.938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye çı· 
karılmış olan 2200 Jira keşif bedellı ve 165 lira muvak-ı= 

kat teminatı merkez postanesinde yaptırılacak asansör işi 
pazarlığa çevrilmiştir. 

Pazarlık 25.1.938 cuma rünü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin o gün komisyona müracaatları. 

Mensucat-Elhise-Kundura-Çamasır v .s. 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu Başkanlığından: 

1- Kumaşı Fakültece verilmek üzere 59 takım harici elbise· 
nin dikişi pazarlığa konulmuştur. 

2 Pazarlık 1 l 1-938 salı giinü saat 14 de Vilayet Muhasebe 
Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapdacak
tır. Muvakkat teminatı 34 Hra 51 l..uruştur. 

3- Şartnameyi görmek istiyenler tatil günleri hariç hergün 
Bahçeköydeki Fakülteye müracaattan. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Ordu hastaneleri için alınacak 232ft0 metre pijamalık bez 25. 
1.38 salı günü saat 16 da Tophadede İstanbul levazım amirliği 
satına)ma komisyonunda kapalı nrfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5568 lira ilk teminata 417 lirn 60 kuruştur. 
• • • Ordu hastahaneleri için alınacak 1700 adet battaniye 25. 

1.38 sah günü sant 15,3 da Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalına komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak

tır. Tahmin bedeli 28900 lira, Hk teminatı 2167,50 liradır. Şart

name ve nümuneai komisyonda görülebilir. 

• •. Ordu hHtaneleri için alıoac.ak on bin çift terlik 25-1-H38 
u.lı günü saat 15 te Tophanede lstanbul Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyoyunda kupalı zarfla eksiltmesi yapılacnktır. Tah· 
min bedeli on sekiz bin lira, ilk teminatı 1350 liradır. Şartname 
ve nümuneıi komiıyonda görülebilir. 

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörliiğiinden: 

Kız talebeleri için diktirilecek 20 manto, 39 rop, 6 
tayyör, 6 etek 4.1.938 günü münakasaya konmuştur. 

Talip çıkmadığından tekrar münakasaya konmuştur. 
ikinci münakasa 12.1.938 pazartesi günü saat 15de 

mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
ihaleden bir saat evveline kadar 146 liradan ibaret 

olan teminat mektuplar muhasebeciliği veznesıne yatır
ılmış Glması lazımdır. 

ilan ücreti müteahhide aiddir. 

i(ereste, tahta ve saıre 

Ankara Elektrik Şirketinden 

100 adet 20-15 cm. lrntur 8 metre uzunluk ebadında ağaç di· 
rek alınacaktır. İsteklilerin en geç 17-1-938 tarihine kadar fiat 
ve teslim müddetini bildiren tekliflerini göndermeleri veya ge
tirmeleri rica olunur. 

1 
1 

Mobilya, Ev ve Bfiro eşyası, uşamba, Hah v.s. 

* * * 
Masa, etajör, tabure, dosya dolabı, yazı tabtası v.s. 

yaptırılacaktır. Bak: Güzel Sanatlar Akademisi Direk. 
ilanlarına. 

• • * 
1l250 Adet makas meşe traversi alınacaktır, Bak: 

Devlet Demiryolları ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Bornova 57 inci Tümen Satınalma Komisyonuna n: 

Tümen birliklerinin Ağst 938 sonun kadar ihtiyacı 
olup açık eksiltmede bulunan 294500 kilo linit maden 
kömürunün ihale tarihi olan 3.1.938 pazartesi günü saat 
9,30 da istekli çıkmadığından on gün temdidile açık ek· 
siltmesi 13. 1.938 perşembe günü saat. 9,30 da yapılacak
tır. 

Linit maden kömürünün umum tahmin tutarı 3534 li
ra olup muvakkat teminatı 265 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin yukarıda l inci maddede bildirilen gün ve 

saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Bornovada Tü
men satnıalma komisyonunda bulunmaları ilan olunur 

Mü tef crrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanab için Hizumu 
olan 800 tane kadann 200 la ne yerli beygirleri için yem torba· 
sile 1000 tane Gebrenin açık eksiltmeile ihalesi 26 İkincika 
nuu 1938 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhlilm
men tutarı 1070 liradır. İlk leminalt 81 liradır. Şartna
mesi hergün öğleden evvel görülebilir. İsteklilerinin ilk 
minat makbuz veyn mektublarile 2490 sayılı l~anunun 2 
ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarla ihale günü vak
ti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satm lma komis
yonunda gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza (;enel komutanlığı ihtiyacı ıçın 
satan alınacak 80 bidonun 4.1.938 salı günü saııt 11 deki 
açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 14.1.938 cuma 
günü saat 11 de yer.iden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Tahmini tutarı 1920 ve ilk teminatı 144 liradır. 
3- İsteklilerin ilk teminat m ıkbuzları ve kanuni vesi

kaları ile gün ve saatinde Galata Rıhtımı eski ıthalat 
gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Kaleminden: 

JO ton Aleminyum 
IO. 1.938 gunu pazarlığı yapılacak olan bu 

mün görülen lüzum üzerine pazarlığı 1 Şubat 
günü saat 14 e bır~kılmıştır. 

aJeminyü-
9J8 sah 

İsteklilerin pazarlık için bu giinde gelmeleri. 

Devle! Demiryolları ve Limanları İ ·letme U. İd. resinden: 

Muhammen bedel ve muvakkat teminntlnrı aşağıda yazılı 

muhtelif cıns lokomotif alcsamı ayrı ayrı ihale edilmek şartile 
8·3·938 salı günü saııt 15,30 da '"nkarada idare binasında kapa· 
1ı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda temi· 
natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesi· 
kaaı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 
vezDe lerinde satılmaktadır. 

Eksiltme 
No. 

Eşyanın cinsi 

1 

11 

Pistonlar, piston kolları, tirvar 
kolları, muyluları dingil ve 
kootrınaniveller. 

Emniyet aüpaplnrı, regülatör, 
kros, gliıyer, şandel ve emsali 
armatürler. 

Kalemin Muham. Muvak. 
mikdarı 

74 

bedeli 
lira 

65000 

52455 

teminat 
lira 

4500 

• • 1 
Devlet Demiryolları ~e Limanları işletme U. idaresinden: 1 111 Buvat agresler tampon gresör

ler ve buvatgreı mahfaza lev
haları. 

3872,75 

l aı 

Bedeli rr.uhammeni 60.609 lira 37,5 ku ruı;. olan 1316,875 1 

m3 muhtelif eb'atta çam kereste 24·1.938 pazarte i günü 
~aat 1 J.30 da Sirkecide 9 uncu i~letıne bina ... ında ck::ıi1tme 
komi yonurıda 1 apalı zarf u ulile atın alınacaktır. 

Bu işe girmek is.tivenlerin afıa ve diğer kanuni vesi· 
kaJari\ le birJiktP ve vnzde 7,5 nisbP.tindr. pey akçelcriylc 
komi vona miiraraatları ıJan olunur. 

$artııanıe1er 303 kurui' mukabılınde Sirkeci 
\ezneleriııde atılmakta lır. 

ve Ankara 

68 33150 2486,25 

• •,., Muhammen bedel ve muvakkat teminat mildarları aşa· 
ğıda yazılı 6 grup tezgah grup grup ihale edilmek şartilc 9.3.938 
çarşamba günü &aat 15 den itibarPn sıra ile Ankn~ada idare bi
naı.;ında ve kapalı zarfla s tın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenl~rın aşağıda gosterilcn n uvakknt te· 
minatlaril~ k nunun tayin ettiği vesikalar ve Nafıa müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini ayni saat 14 e kadar Komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

I' • 

Istanbul Belediyesinden: 
Çubuklu gaz depoları için lüzumn olan teferrua

tile çifte kürekli bir sandal pazarlığa konulmuştur. 
Bu sandala 350 lira bedel tahmin edilmiştir. tvrakı 
encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 1O.1.938 pa
zartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma
lıdırlar. 
ııı:::~~::r=:==ı=ıım;s._ .... __ ._c:m.__. ___________ Jsaa 

Alı 
~~~~~~~~~!!!'!'!"'~~~~~~_,,,,, l 

Şartnameler 160 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarprş• İnh 
ve.znlerinde satılmaktadır. Tra 

Tezgahın cina ve mikdarı Muham. bedel Muvak· den 

53 adet torna tezgah 
1 1 ,, freze tezgahı 
8 " demirhane tezgahları 

34 ,, dökümh!lne tezgah ve edevatı 
23 ,, ahşııp işleme tezgahları 
8 ,, revolver torna tezjlahı 

lira 
298000 
65000 
60000 
50000 
32000 
55000 

teminat 
lira 

16150 
4500 
4250 
3750 
2400 
4000 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 
15 ton lüleci kıh 

Tıihmin edilen bedeli 525 lire. olan yulrnrda miktar ve cinsı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü "atınalma ko· 
misyonunca 13. 1.38 perşembe güne saat 14 de açık eltsiltme He 
ihale edilecektir. 

Ve 
tıc 

ilt 
ibti 
saa 

B ~ 

Şartname parasız olarak komisyondan vuilir. Taliplerin mu· 
vakkal temin t olan 39 lira 3S kuruş ve 2490 numaralı kanunun ha 
2 ve 3 üncü mnddelerindeki vesaikle mezkür gün ve santte ko· 

:ımisyona müracaatları. 
nat 

l 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

1) Hepsine biçilen ederi 1650 lira olan 3300 kilo çelik borı.ı 
ile biçilen ederi 2300 lira olan 4520 kilo çelik çubuklar paznrlık 
la eksiltmeye konmuştur. İşbu malzemeler her ikisinin ihalesı 
yapıldığı gibi ayrı ayrı ihale edilebilır. 

2) İlk teminat parası me~muu 296 lira 25 kuruşt11r. 
J) İhalesi 25-1-938 salı günü saat ondadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayılı kanunu 2. 3 ncu mad 

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

't.. ,. • • 1) İki adet freze mn hinHi pazarlıkla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10815 lira olup ilk teminat parası 
811 lira 13 kuruştur. 

3J İhalesi 24-1-938 pazartesi günü ıaal 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2491) sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde 
M.M. V. ıabnalmn komisyonunda hazır bulunmaları. 

• * • 
Çifte kürekli bir sandal alınacaktır. Bak 2 ıncı Sd 

hifedeki ıst. belediyesi ilanlarına. 

• * • 
100 ton Kırpıntı kağıt sahlacaktır. Bah: Devlet Basırt' 

"'e 
loğ 
ks 

lar 
tnel 
ini 

tt 
Pn 
ler 

evi Direk. ilanlarına. gu 
~ın 

• 
a g z işe 

aka sası 
Güzel San'atlar Akadeınisi 

Direktörlüğünden: 

Akademi için 2 adet telefon masası, 3 daktilo masası, 1 stor· 
lu dosya dolabı, 1 mecmuA etajeri, 1 aibit büyilk masa, 1 sabit 
küçük masa, 2 masn sağ ve sol, 5 vidasız tabure, 5 vidalı ta· 
bure, 1 sıralı etajer, 2 sırasız etajer, 1 dolap, 1 ma&a, 3 mürak· 
ka tahtası, 4 mürakka tahtası, 2 siyah yazı tahtası, bir mtiibre 
tahtası, 14 t burc, 1 masa, 1 yazı tahtaıı, l mermer masa yap· 
tırılacaktır. Münakaıı açık eksiltme uıulilc 15.1.938 pazartesi 
g-ünü saat 11,30 da Cağııloğlunda Yüksek Mektepler Muh sebe· 
ciliğinde yapılacaktır. 

Yapılacak işin muhammen bebeli 1146 lira 60 kuruştur. Mu 
vakkat teminatı mıktarı 86 liradır. Şıutname ve resimler Aka· 
demiden para.,ız verilir. Taliplerin Marangoz fabrikası aabibi bı.ı· 

lunduklarına dair venik ibraz etmeleri ,arttır. (83) 1 -4 

Devlet Basımevi 
irektörlüğünden: 

de 
Ba 

Ve 

•in 
l' 

his 

' her 
hırı 

Cinsi İlk Muhammen Senelik Ve~ 
pey akçası bedeli muhammen m1kd~ ıu 

Kırpıııtı kağıt 150 lira 2000 lira 100 ton kaı; 
Yukarda bir yıllık tnhmioi mıkdarı ve muhammen bedeli y• ' 

zılı beş santim den az genişlikteki birikecek kırpıntı kağıtları ile 
24. 1.1938 Pazartesi günü saat i5 te Devlet Baaımevince açı" Pnr 
arttırma ile satılacaktır. te 

İsteklilerin ilk pey :ık;alarını o gün muayyen saatten önce bll 
sımcvi veznesice yatırmaları lazımdır. 

Şartname bedel iz olarak Direktörlükten alınabilir. (11) 



lkıncikanun 193R 
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1 - İdaremizin Trabıon Başmüdürlüğüne bağla Po
.~nede şart11ame ve ProjeGİ mucibince yaptırılacağı 
un bakım evi İnşaatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
muştur. 

1
.- Keşif bedeli 14561 \ lira 30 kuruş ve muvakkat 
ına tı 8530 57 r d 

MUNAKASA GAZETESi 

• * • 
l -- Şartnamesi mucibince 3 ton Yük tnşıyabilec k 2 

<!det Kamyon açık eksiltme usuliyle satın ah acaktır. 
il Muhammen bedeli beheri 2400 liradan 4800 lira 

ve muvakkat temin atı 360 liradır. 

ili - Eksiltme 14-1938tarihin ·rastlayan Cuma gü•ıü saat 
15 te Kab3tdşda Levazım ve Mubavaat Şubesindel<i Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Hl .
1 

. · ıra ır. 

t 
15 

; ~sıltnıe 25.1.938 tarihine rastlayan 
m K e Kabc:.t şda Levazım ve Mubayaat 

salı gunu 
Şubesindeki 

' Şubeden ahnabilir. 
V İsteklilerin kanunun kendilerinden aranıl n vesaik 

V ornisyonunda yapılacaktır. 
is-, Şartname ve Projeler 7.~8 lira bedel mukaı,ilinde 
bar ar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara, 

zlon Başmüdürlüklerinden ve Polathane Müdürlüğün
a ınabilir. 

- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
Vesaik" · İ h' · h . 101 n ısarlar laşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
v~~ıyet" v:si~ası a.lmaları lazımdır. 

Muhurlu teklıf mektubunu kanuni vesaiki ve ek· 
nıeye iştirak vasikasiyle yüzde 7 5 güvenme parasını 
;a edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
k l 4 e lrndar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 
anlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

618" (62) t-4 

* 1 • * 
-idaremizin Paşababçe Müskirat Fabrikası için şart-
e 1• mucı nnce 1 adet bir tonluk seyyar elektrikli is

~l Vınci pa:-arlık usuliyle satın alınacaktır. 
~ onta11 d~ dahil bütün teferruatıyle vincin mu

ınen bedeli sif İstanbul 800[) lira ve muvakkat temi- ı i 6üo liradır. 
tl Eksiltme 18.1.938 tarihine rastlayan sah gunu 
. l5 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin-
1 Al K · v _ ım omısyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
eden alınabilir. 

f V-Eksiltmeye iştink etmek isteye 1 Firmalar fenni 
f~ssal teklıf me tuh ve 1Gıtaloğl rını. kaldırm1, indirme 
l ıren t~r~iba .. ını çık olarak gör:teren rcsirnledni, kata· 
arını bı ınci s f b. f. d ' ' .. . k ·ıt ını ır ırma '> Ut<ta ·ını gosterır evra ı 
ı me ·· ·· d · U guııun en en nz 7 gün evveline kad:ır inhisar· 

l 
~uın Müdürlüğü ~ü..,kint r·. rik ılar Şuoe:.İrıe ver-

erı ve münak~c; · · d k b .. .. " •ya ıştır ·k ede'1ilrnek için e tei<lifle-
~l a ulunu mutaz~·umın vesika almaları lazımdır. 

- Isteklileı ın z lrlı t için t;:;yin edilen "ıin ve s .. -
e-1V ·. nci dcıcde ya zıh vesi a ve yüzde 7:5 güvenme 
a .:ırıle b" ı·ı t k d d i . ~ ır ı« e u arı a a ı g çcn Ko'llisyona gcJrne. 
ılan olunur. (8558\ l 307 4 -4 

* * • 
Ik Aydında şartname ve projesi mucıbince yaptırıla-

I ara barut deposu inş :ttı 20.Xll.9 n tarihinde ihale 
e~ediğindcn yeniden ve pazarJık usulile eksiltmeye 
u muştur. 
il - Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat te· 

natı 202 14 1. ili , ıra dır. 
.. Eksiltıne l 3·1-938 tarıhine rastlayan pc ·şc mbe 

~:k~aat 16 da t"abataşda Levazım ve Mubay.iat Şube
iV 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lııh· -r rtname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilin

ş .. ısarlar Umun> Müdürlüğü inşaat şubesilc Aydın 
~Udürlüğünden alın bilir. 

saik· . ksiltmeye iştira«: ec!eceklerin fenni evrak ve 
a .1 ~nhis~rlar inşaat şubesine ibraz ederek mürıaka· 
vı•ştı.rak için ayrıca vesika almaları lazımdır. 

t
• -isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
le yh 

1 
Uzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

geçf!n Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(B) (8605) 1314 
• 

* * 

3-4 

1- ş 
f 

artname ve projesi mucibince Paşabahçe Mü ki-
ab 'L . rıuasında yaptırılacak Çubuklu-Paşabahçe Şube5İ 

rınde · · k · 1 kh · gırış apılnrı, kulübelerı, ame e yeme anesı ta-
ı, duvar harpuçtaları vesair işler açık eksiltmeye 
muştur. 

l K "f eşı bedeli 4041 lira 69 kuruş ve muv klrnt te· 

il
ah 303, 13 lıradır. 
- - H ·ıt Ü •81 me 17.1.938 tarihine relstlayan pnzartes~ 

lld saat IS te l<abataşda Levazım ve Mubayaat Şube-
V e Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 
arı ~artname ve projeler 20 kuruş mukabilinde in 

ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 
tayin edilen gün ve saatte yul;;arıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (B) (8670) 1323 3-4 

*ıı: 

l - Paşdimanında İdare malı Karakol binasında şart
name ve projesi mucibince yapılacak tamirat ve ilave işi 

açık eksiltmeye konmuştur. 
il-- Kesif bedeli 4372 lira 19 kuruş ve muvakkat 

teminatı 328 liradır. 
Ill Eksiltme 17 1.9.18 tarihine rastlayan pazartesi 

günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve Projeler 22 kuruş mukabilinde İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesinden alınabilır. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
ehliyet vesikası almaları liiıımdır. 

VI İsteklilerin kanun~n kendilerinden aranılan ve-
saik ile 5 nci maddede yazıh vesika ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme iç n tayin edilen gün ve 
saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelnrnleri ilan olu-
nur. (8) (8720) 1333 3-4 

• • • 
idaremizin Paşa bahçe F abriknsı ıçın şartnamesi 

mucibince bir adet maatderruat hava Kompressörü açık 
eksiltme usulile satm almacaktır. 

ll-!.\foharomen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 
93,75 liradır. 

lll - Eksiltme 19.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü ı;;ant 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV ·-Tadil edılen şartnameler parasız olarak her gün 
sözü geçen şubeden a!mabilır. 

V -.Eksiltmeye iştirak etmek i'>teyenlerin fi.ıttnz teklif 
mektuplarını İnhısarlar .Viüskırat Fabrikalar şubesiue:: ver
meleri ve eksiltme giinünden bir gün evveline kadar tek
liflerinin kabulünü mutcnammın vesıkaları almaları l&zımdır. 

VI - lsteldilerin kanunen kendilerinden aranıla ı ve
saik ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gü· 
vcnme paralariyle birlikte tayin edilen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B} (10) 2-4 

• N N ••N 

D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli b7200 lira olan 11250 adet maka! meşe 
traversi 24.1.938 pazartesi !rÜoÜ saat l:l,30 da kapalı zarf usuli 
ile .\nkarada İdare binasınd satın lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerın 4610 lir hl. muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesıkaları ve N<lfıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadJr Komiqyon Reisligine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kurnşa Ankara \'e Haydarpaşa, Eskişehir, 

İzmir ve Mudanya veznelerınde s talmal<t dır. ( loO) 1 4 
• • 

Yerli ve Ecnebi mala aıt muhammen bedeli ve ismi aşağıda 
yazılı muhtelif civatalar 21-2-938 pazartesi günü saat 15 tc kapn
h zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i'tcyenlerin teklif edilecek malın yerli veya 
ecnebi olduğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafrn müteahhitlik vesi tası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Kornisyoo Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 167 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaı;a 

veznelerinde sahlmııktadır. (31) 2 4 

iımi 
53 kalem muhtelif civatn 

Yerli mala ait 
mulıam. muvakkat 

bedel teminat 
lira lira -60600 4280 

Ecnebi mala ait 
muham. muvak
bedel kat temin. 

lira lira 

33318 2498.8.'i 

Bir adet Tay-Dus (Taille-Douce) pres 
v_ar inşaat Şubesinden alınabilir. . 
indi Eksiltmeye iştirak edeceklerin Mimar veya Mü-
1.1 

8 veya bır Mühendis veya Mimarla müşterek olma-

1 makinasiyle bir adet makas Giyotin ( Gillotine) 

Şarttır Bu ·b · . I . f A I ı saik· . · . gı ı ış erı yapmış olanlar ennı evra < ve 
ını eksıltrne ·· - d 3 ·· ı· k d U ıdür}··k . . gunun en gun evve me ar mum 
u tekı inşaat ş b · . d k ·· ı aya 
1 

A • u esme ıbraz c ere ayrıca muna· 1 
!V 

1
. Şhrak ve ıka'>ı alm ıları lazımdır. 
stel.·lile · 1- ·k 5 nci • rın amın n kendilerinden aranılan vesaı 

ta . 
1 

nıaddt!dc yazılı ve Hı.., ve yüzde 7 5 güvenme 
&ıy e b' rı ' 

Yuk rı ır ı ete eKsiltme; içi tayin edilen g in ve saat-
da adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (8689) t 3ı6 3 4 

makinası satın alınacaktır. 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Akademi Gravür Atölye i için yukarıda cinsleri yaz.ılı iki adet 
makina satın alınacaktır Münakasa açık eksiltme ile 10·1·938 
p:ızartcsi günü saat 15 de Cağaloğlunda Yüksek Mektcbler Mu
hasebeciliğinde yapılacaktır. Muhammen bedel 2300 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 172 lira 50 kuruştur. Şartname Akade
miden p:ırnsız verilir. Talihlerin Ticaret odasında mukayyl!t ve 
kanuni evsafı haiz bulunmııl. rı Hizınıdır. (8578) 1309 4 4 

Sayfa 3 

(Dördüncü ıahifeden devam) 

Gömrük bölük karnkolu binası inşası (Mardin Naf. Müd.) .\: 565 
Patates (Edirne Kült. Dir.) X 565 
Yeşil ve kırmızı döşemelik keçi derisi {DO yol.) ~\! 565 
Gümrük bzyrağı (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\~ 564 
Belediye nakil vasıtaları için iç ve diş listik (ist. B el.) X: 564 
Sabun (Gümr. Mulı. Gen. Komut.) .\:. 564 
Beyaz ve siyah sitil ipi (Tophane Lvz.) .\~ 564 
Taş çıkarılması (İzmir Vil.) .\0 567 
Sınıf ve iş elbi:-.eısi (Edirne Kült. Dir.) .\" 567 
Kesilmiş sığır eti (İzmir Lvz.) X 567 
• Hububat ve incir (İzmir DD yol.) .\! 56.ı 
Süpürge (Trabzon Beled.) X• t:69 

.LMaden kömürü ve odun fBalıkesir Orman Başmühen.) .\: 569 
• İki evin enkazı (İst. Beled ) .\" 570 
Dökme demir dirhem (OD yol.) .\" 571 
Muğla-Tavas yolunun nrasında köprü ve menfez inşaatı (Mutia 

Nafıa Müd.) .\" 571 
Başvekalet binasında asansör işi (Nafıa Vek.) .,! 573 
;::ualecc ve laboratuvar malzemesi (Çanak. Vil.) .,! 573 
Ecza ve alat (Kocaeli Vil.) .\" 573 
Motopomp (izmir Lvz.) .\: 573 
N:>hut, kuru fasulye ve bulgur (Tophane Lv:ı.) .\! 574 
Çubuklud.a belediyeye ait köşkün tamiri (İst. Bclc:I.) .\! 574 
• Odun (lst. Orman Mühendis.) . : 575 
Çam kereste (DO yol.) Y 575 
Maliye şubesi için dosya dolabı, banko, doaya rafı Ye muşambııı 

ferşi (Ank. Defterdar.) .X 575 
Lahana Aok. Lvz.) .\ 575 
T mir ntelyesi için malıeme (lst. Beled.) .Y 576 
Kamyon İçin alat (İst. Beled.) .\: 576 
* Elektrik motörü, yün battaniye. kadın ramaşırı v (1. t G-:r ·•· s. um. 

Başmüd.) .\" 576 
Amerikan bezi, postal, elbise ve renkli ı.auşamba 'İst. B eled.) 

No. 576 

- -
* Önlerinde yıldız. işareti olanlar müznyedeye aittır . 
Haınış : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin say?s1nı göst rır 

·----.ı...... ~------

Lundi 10.1.938 

Autopompe et motopompe (Min. Def. Nııt.) N. 533 
Lames de fer (Min. Trav. Pub.) N. 533 

' Bicyclettes Dir. Economat l'.T.T. Ank.) N. 533 
R&paration de chaussee (Vil. Balikesir) N. 555 
Riz (lntendance Ank.J N. 556 
Discaros pour la feıme de l'Etat (Dir. Ferme Etat Lulebourgaz) 

N. 556 
Raisins secs (Com. Ach. Milit. Vızc) N. 560 
Constr.ıctıon batıınent Turkouclıou a Adana (Ligue Aviation Turque 

Adana) N. 560 
Etoffe pour costuıne d'C"tl' Command. G ·n. Gendarmerie Ankara) 

N 560 
lnst.allation et fabrication de radiateurs ( Ch. de Fer Et at) N. 560 
Artıcles de sport (Dır. Ecole de Sciences Politiques) N. 561 
Vıtres (Ch. de Fer Etatı N. 562 
* Bidons vides de benzine (Command. lıt.) N. 563 
"' Colle (Dir. Gen. Monopoles) N. 563 
Riz, haricots 5ecs, et huıle (Proc. Gt>n. Rcp. lstanbul) N. 563 
Foin, orge et beurrt' (Com. Ach Milit. Gaziantep) N. 563 
Maclıino taıllc douce et guillotine (Acııdt" mie de.s Beaux Arts) 563 
Construction de chaussce et poııe de rııils ı rout~ Diarbelcir·Djizre 

(Min. Trav. Publics) N 563 
Arra gement au pont Ataturk (Mıın. lstanbul N. 563 
Har.cots secs (Command. lstanb.) N 563 
R<'paratıon ba n du kon:ık militaire (Min. Def. Nal.) 565 
Construclion batiınent de surveıllance douaniere (Dir. Trav. Publıcs 

Mardıne} N. 565 
Peaux de chevre rougc et verte (Ch. de Fer Etat) N. 565 
Pommes de terı e (Dır. lnstruc. Publıque Edirne) N. 565 
Drapeaux de la douane (Command G n. Surveil. Douan. Istanb.) 564 
Chambre a air et pneus {Mun. lstanbul) N. 564 
Savon (Dir. Command. Surveillıınce Douan. lstanbul) N. 564 
Fli "sitiln blanc et noir (lntend. Tophane) N. 564 
Extrac.tion de pierres (Vılayet lzmir) N. )67 
Costumes pour travail et chssr (Dir lnstruct. Publique Edirne) 567 
Viande de boeuf {lntend. lzmirl N 567 
Balais (Mun Trabzonde) N. 569 
• Houille et bois {Chef lng n. Foret Balikesir) N 569 
* D ·combres de deux maisons (Mun. lııtanbul) N. 570 
Poiıls en fer de fonderie (Ch. de F•r Etat) N 571 
Construction pont et archeıı s route Moughla Tavaı (Dir. Trav. Pu· 

blics Moughla) N. 571 
lnstallation ascenseur au batiment President d C ·ı (M" T 

Publics) N. 573 u onseı ın. rav. 

Mcdıc ments et article de labo?atoire (Vil. TchanakhlP) N. 573 
Produıts pharmaceutiqııes et İn3trum~nts de chirurgie (Vil Kod1'aeli) 

N. 573 . 

Motopompe lotenr! lzmır) N. 573 
H;ricol~ secı:ı, pois chiche et bles concasses (lntend. Tophane) 574 
~f'pa.ratıo~ kıosk Municipal iı. Tchouhouklou (Mun. lstanbul) 574 

Boıs (Dır. Foret lstanbul) N. 575 
Bois de sapin (Ch. de Fer Etat) N. 5?5 
Armoires pour dossiers, plaoard, bancs, tables et pose de toile ci-

r e au bxreau fiscal (Dcf terdnrııt Ankara) N. 575 
Choux (lntendance Ankara) N. 575 
Mııt_ riel pour atelier de repa~ation (Mun. Istanbul) N. 576 
Artıcles pour c mion (Mun lstanbul) N. 575 
* Moteur electrıque, couverture, lingr- ete. (Dir. Ventes Douanes 

1 tanbul) N. 576 
Toile amerrcaine, chaussures costumes et impermeables (Mun. Isıanb.) 

N. 576 

ın!chf.r Vf"l. ARTUN Bumır"! 
r·31 ta Bilhir ~oır.& No 1<1 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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1500 
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SAMEDI 8 Janvier 1 .. 

Quotidien des Adjudication,; ADMINISTRA'! .v. 
•• Y oghourtchou Han 

u ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T elephone: 49442 

GAZE s Boite Postale N. 1261 

----···-- Adresse Telegraphique: Pour la PubliciU ı'adre11er 
a I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lııtanbul M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Mode Prix C utioa. 

ı Objet de l'adjudication d'adjudicat. eıtimatif Proviaoire 

-~~--~~------------~·~--~ 
j A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbıırgeıı 

Jours 

Construction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Conatruction de deux batiment pour surveillance 
douaniere a Bahııbat et Harapnaa 

ı 'ı Conatruction bitiment administratif a Murefte (cah. 
1 

eh. P. 29). 

Pli cach 

Publique 

43196 84 3239 72 Dir. Travaux Publics Ourfa 24-1-38 

5805 83 436 - Com. Ach. Econ . Monop. Kabatachc 27-1-38 

Produits Chimiques et Pharmauut.iques · lnstruments Sani~ires-Fournitu!c pour Hôpitaux 

Coton hydraupbile indig-ene : 4000 k. Pli cach le le. 1 35 40~ - Dir. Hyg. Asıist. Soc. Djaghııloghlou 12·1·38 

Electricite·<'.iaz:Çhauffage Central jlnstallation et Materiel) 

Cible de camp.'lgne : 206 km. Pli cach 14420 
lnstallation cenbale tclephonique (aj.). ,, 10000 

" cbauffare central a l'hôpital enfants 
Chicbli (cab. cb. P. 85). 

lnstallation aacenseur au bitiment P.T.T. Ankara 
(aj.). 

Habillement - Chaussures 

Toile pour pyjamaıı : 23000 m. 
Couverturca de laine : 1700 p. 
Pantoufles : 10000 pairea 
Confection de costuırıes : 59 p. 

Tissus- Cuirs. 

,, paletota : 20 piecu - Robes : 6 pic· 
cea - Tailleur : 6 piecea - jupea : 6 picceı 

(aj.). 

Combustible - Carburant-Huiles 

1 Charbon lignite : 294,5 t. (aj.). 

Bois de Construction. Planches Poteaux ete. 

" 

Gre a rrc 

Pli cach 
,, 
" 

Gre a grc 

Grc a grc 

16923 94 

2200 -

5568 -
~8900 

18000 -

353'4 -

Boiıı de sapin : 1346,875 m3 (cah. eh. P. 303). Pli cach 60609 37 
Poteux de bois (8 m. de longuer) : 100 µ. 

!)ivers 

Etalon de cbevaux : 800 pieccs - Sacs pour nour· Publique 1070 -
riture : 200 pieces Gants pour etrier : 1000 
piece5. 

Bidonı : 80 p. (ııj. ). 
Traverıses aiguilles de sapin 11250 p . (cah. eh. 

P. 336). 
Pompe ccntrifuge : 2 p. 
Barquc a doublea rıımes pour le depôt petrole 

Tchoubouklou. 
Aluminium : 30 t. (aj.). 

Argile; 15 t. 
Machine fraiseuıe: 2 p. 
Tuyaux d'acier : 3300 kiloa- ld. baguetteı: 4520 

kiloı. 

Provisions 

Riz : 25 t. 

1 " : 10 ,, 
1 ,, : 11,3 t. 
! Foin : 4,8 t. 

Orge : 14,6 t. 
Foin : 14,6 t. 

ı: Pai11e : l 2,6 t. 
The : 1,5 t. 
Bles concasaes : 42,6 t. (aj.). 

,, ,, : 24,7 ,, ,, 
Riz pour pilav : 30 t. ld. pour soupe: 12 t. 

,, .. .. 19 ,.- " ,, ,. : 11 t. 
" ,, ,, 5,5 t . " ,, " : '4,2 t. 

" 
,, ,, 10 t. 

B) Adiudicati~~s a la sureecbere 
L'adjudic.ation du 15·1·38 ooncernant la vente dea 

pierres de marbre et fer camelote a ete anrıulee 

,, 
Pli cach 

1920 -
67200 -

Publique 
Gre a gre 

1800-
350 -

• 

Publique 525 -
Gre a gre 10815 -

" 
1650 et 2300 

Pli cach 

.. 
" Publique 
,, 

" ,, 

,, 
Pli cach 

,, 
Publique 

,, 

5500 -
2200 
2486 -

4650 
5538 -
3087 51 

6300 2280 
4066 2134 
1210- 840 

2172 

1081 50 
750 -

1270 

165 

417 60 
2167 50 
1350 -

34 51 
146 -

265 -

81 -

144 -
4610 -

135 

39 38 
811 13 
296 25 

412 50 
165 
186 40 

22 
55 
55 -
38 

348 75 
415 35 
231 31 
644 -· 
465 -
154 
164 -

Com. Ach. Command. G . Gend. Ank. 
Min. Finances Depôt Archives a 

Dolmabahtche 
Dir. Hyg. A~asist. Soc. Djaghaloghlou 

Direction P.T.T. Ankar• 

Com. Ach. Intend. lııt. Tophane 

" ,, 
Com. Ach. Faculte Forest. Istanbul 
Dir. F aculte Histoire Lanrue et 

Geoırapbie Ankara 

Com. Ach Militaire Bornova 

25-1-38 
24· 1-~8 

26·1-38 

25·1-38 

25-1-38 
25-1-38 
25-1-38 
11-1-38 
12-1-38 

13·1·38 

9 me f.xp. eh . de fer f.tat Sirkcdjı 24·1·38 
Societe Electrique Ankarıı Jusqu'au 17-1-38 

Com. Ach. Com111and. I t. Fındikli 26-1-38 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lıt . 14-1-38 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank . 24-1-38 
Caiase Haydarpacba lzmir et Moudania 

1 Exp. Ch. de fer Etnt Haydarpacha 31-1-38 
f Com. Perm. Municipalılt lstanbul 10-1-38 
1 Dir. Econom. ,, " 

Section Commercialc F:ıbriques Mi· 
lıtaires Ankara 

Com. Ach. O. G. Fab. Militaires Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nıı.t. Ankara 

n 

Com. Aclı . Mılit. Brou11e 

" 
" 

Com. Ach. Militaire Isparta 

" 
" 
" Com. Ach. lntend. lıt. Tophane 

Com. Ach. Intendance lzmir 
,, 

Comm. Ach. Commancl. lst. Findikli 
,, 
.. 
,, 

Co111. Ach. Academie des Beaux Art.s 

1·2·38 

13-1·38 
24-1-38 
25·1-38 

17-1-38 
J7-l-38 
17-1-38 
17 1-38 
17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 
24-1-38 
11-1-38 
11-1-38 
24·1 38 
24-1-38 
24- · -38 
24-1-38 

Hcure 

15 

15 

15 -

10 
15 -

15 30 

15 -

16 -
15 30 
15 -
14 
15 -

9 30 

10 30 

15 30 

11 
15 30 

10 .>O 
10 

H 
15 
10 

ıı -
11 -
11 -
11 -
14 
15 -
16 -
14 30 
15 30 
15 -
15 40 
15 25 
15 -
14 45 

Avis ficiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

Six froupe de machines-outils dont les valours estid 
et ıraranties provisoireı ıont indiquees ci·bu, ıeront acb' 
parement par voie d'adjudication souı· pli cachctc le ııı 
9 mars 1938 a partir de 15 h. au local de l' Administratio' 
aerale a Ankara. İ 

Ceux qui dcıirent y prendre part doivent remettre a 
sidence de la Commission le jour de l'adjudication jus fi 
h. leurı offres, lea garaoties proviaoires indiquecs ci -b• 
certificats exiges par la loi et un certificat de competetS 
livre par le Ministere des Travaux Pııblics. 

Lea cahiera dcı charıea sont en vente 
aux Cai1aea d ' Ankara et de Haydarpacha. 

Quantite et Objets 

53 machİnH•outiJs a tour 
11 .. ,, a fraiser 
8 ,, pour la forge 

34 ,, et outils pour foaderie 
23 ,, outila pour travailler le 
8 Tour revolver 

• • • 

bois 

au prix de lf 

Valeun 
Ltqs 

298 000 
65 000 
60 000 
50 000 
32 000 
55 000 

r30 
G 
)lı 
ıfM 

' 

Diverses pieces de rechange pour locomotives dont J 

leurs estimatives et garantics provisoires sont indiquecs c•L~ 
seront achetee!I scparcmcnt Jı;. mardi 8 mars 1938 a 15,30 A 
voie d'adjudication ıous pli cachete au local de I' Admini• 
Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre iı l 
aidence de la Commisıion d' Achat. leurs offres, les garanti 
viaoirea indiquees, leı certificah exiıreı par la loi et un ~ 
cat de competencc delivre par le Mioistere des Travaux r B 
juaqu'a 14,30 h. le jour de l 'adjudication. 

Lea cahiers deı chnrges sont en venle au prix de 1.6 
aux Caisseı d' Ankara et de Haydarpacha. 
Numcroı Objets Articles Valeurs G• 
d'adjudi. eıtimati. prof 

Ltqs ) 

it 

m 

Pi11tons, tiges de pistons, tigeıı 

de tiroirs, tourillonı, e:;ıieux et 
contre·ınanivelles. 92 
Soupapes de ıürete, regulateuu, 
croases, glissieres, chandelles, et 
autres armatures. 74 
Boites iı grai11e, tıımpons grais· 
ıeurs, plaques de garde. 68 

Pazartesi 10.1 .938 

Otopomp ve motopomp (MMV) .\~ 533 
Lama demiri (Nafıa Vek.) .\'! 533 

65 000 

iç 

52 -155 3p 

33 150 2 
(8742) 1331' 

Diyatermi ve pandoıtan (iıt. Komut.) • ~ 535 
Bisiklet (Ank. PTT) .\~ 533 
Şose tamiri (Balıkesir Vil.) .\~ 555 1 
Pirinç (Ank. Lvz.) X• 556 
Çiftlik için diskaro (Lüleburgaz Devi. Çifti. Müd.) X 5~ 
Çekirdeksiz kuru üzüm (Vize Ask. SAK) .\: 560 
Adannda Türlckuşu binası inş. CTürk Hava Kur. Adana) 
Yazlık elbiselik kumeş Undr Gen. Komut. Ank.) .;~ 550 
Bronz radyatör kafesi imalı ,.e yerlerine takılması (DO 1' 
~~ ~ 

Spor malzemesi (Siyasal Bilg. Ok. SAK) .:\~ 561 
Cam (OD yol.) .\~ 562 
* Boş benzin tenekesi (İst. Komut.) .\~ 563 
* Sigara paket kolası Ünlıis. U. Müd.) .\! 563 
Pirinç, kuru fasulye, nohut ve Urfa yağı (İst. C. Müddtİ• >u. 
Arpa, yulaf ve sadeyağ (İsparta Ask. SAK) .:\• 563 '• 
Tay dus pr~.ıı makinesi ile a-iyotin makinesi (Güzel Sa11•t e 

D. .Y b
563

k· c· h tt ·k· · k . b " ft'İ ıyar e ır· ızre a ının ı ıncı 111nı ınşaa ve ve ra1 

(Nafıa V ek.) .\~ 563 
Atatürk köprü.Ü kenar ayaklarının anroşman yapılması 

led.) .\~ 563 
K. fasulye (iat. Komut.) .Y 563 

Ask. konak hamamının tamiri (MMV) .;\• 565 

(Devamı 3 iincü ıahifede) 


