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") "" --___ una kasalar 

İıı~a 1 

A -~ ~irat, Nafia işleri, Malzeme, Hartta 
Yvafık k - -

allttl •rını:tı kışlaşı nın tamiri 
Dıada H k 

Yatı ( a ırçay ovası ve nehir islahatı amelı-
~~Stki ~art, 50 L) 

hast:-.h · · k 1 "tı . . an~sının çocu paviyonunda yap. i a-t. ınşaat • 
tırrıe 

t, iş.
1

h~tta inşa edilec~k lojman binuı f ş.ırt. 258 kr) 
.. ır ç·r 

• 
1 te!er volunun ara!'lında şoııe tamiri 

() ,, ·Cög-··t -
ıırıillidc n- .u ,, " " " 

6a:r.ıno inşası 

aç. eks. 3100 -
kapalı z. 151\4903 86 

aç. eks. 688 09 

kapalı 7. . 51684 7 5 
., 
,, 

17S97 10 
12282 38 
3730 88 

~lekt.-;k 
~ ~-Havagazı-KaJorifer (te.cıisal ve malzemt:si) 
~ llsursuz k . 
<ıdre - . 0ınbınc telefon m :ıkinesi: 150 ad. 

~'Ydasor Iıt.-Sofya telefon devrt-si için: 1 ad . 
~ tPaşa işi t b. d .. l . 
ltl~t . e me ınasın a yap. asaıısor esıs. 

Pılrrı l Yap. ıdro elektrik santralı, mab~emesi , ya
İ4j (ası Ve mevcut ş< hrin şebekesine bağlıınması 

Şart. 209 kr) 

o' ~el\ 
~ 'IU<:at, Elbisf', Kundura, Ç a ll ti.!'lr r ~ 
'Ptıthık - ---

kuınaş: 3000 m. 

~il ~ .... )'~·--!.=._büro eşyası, Muşamba-Hah v.s. 
~sa: ıo 
~-ı. . . •d. - harita tahtası: 3 ad. - sandalya: 12 

81R'ata sehpası: '2 ad. 

~ 
~ba.a i ... ı~.-~ v-<< 'l -~tasiyc-Yazıhane Levazımı 

·3.38 
ka~ıd,de •atın alınacağ-ı ilan edilen 3 t. a.mbalai 

~'tb alınmasa sarfınazar edildi 
ta k· l\ ilııdı ve karton: 7 kalem 

~teste 1' 
ı.- -...........:: ~hta v.s. 
'\er -

~~! ~ este\· k 
'şe t 

1 
Çam tomrugu: ~50u m3 \şart. 156 lc.r) 

( r, Ve . 1' ~. h.tt rsı ( RUL YA ormanından): 23,443 ad . 
''leşe . 169 kr) 

( 
tra v . 

~. Şıırt , ersı (YAT ROS ormanmdan): 1102S ad. 
·vııı~e t. 220 ltr) 

(şlrt ta'>'etsi (KARAMANLI ormanından): 67C6 ad. 
~ ·· . 134 kr) 

ı~tik 
~i rl ------~< elikı· 

·3.38 ~ beton blok: 6000-8000 ad. 
Çttı ,. .. e alınaca~ı ilan edilen 100 k. yatlama i

" ~ar e~~l ~itil ve dinamo kömürü alınması sarfına· 
r<ıt ı dı 
~ 0 ttaf , 
,, '• k tnalzemesi 
r tı 0ıurn b· . { 
~ "•rll~ ır çı t at ve Sıvu yaylası (temd) 

1
<10 • denıir: 82000 k 1\ rı. 180 g. 

() 
0ştını b ~d. 250 litrelik ve 100 ad. 150 litrelik 

e, ~\i~: 
53

1-!Y2'1ri: 231 bat 
~ 8 çift 

~· ~l~ ,, s,b ~Zahire, Et, Sebze v. s. 
~ ıırı. ' ----..:..::::.: - - ----
1.ı~Q • 2J t. 

•y: 300 t "' .. . 
0

2°\itiilmesi: 400 t. 

b) "" -· ~Ub ~2ayedeler 

aç. eke. 

" 

2250 
3973 

paı:. rooo 
kapalı z. 4173833 

pa• . 103~0 ~ 

paı:. 

kapalı 7 . 99 s -

kapalı 7. 31'250 -
" 

9377'2 -

" 
4tt l00 

" 
'26824 

kapalı z. 9600 

paz. 511 20 

" kap Dll 7.. 9020 

" 
belı. 25-2 ı -

.. 19635 

" 
29590 

kapalı z . k . o 32 

" 
17:.J50 

" 
6000 -

232 50 
60697 12 

51 60 

3834 24 
1319 78 
92i 18 

168 7S 
'298 -
75 -

31..)(l 37 

776 2S 

:m 

712 88 

5937 60 

3307 50 

'201 l 80 

ı :o -

.1') 

676 50 
487 50 

67'2 -
1293 75 

450 

Balık.esir Ask. SAK 
Nafıa Vekaleli 

İstanbul Beledıyeııi 

PTT Gen. Dir. Ank 
Eskişehir Nafıa Müd. 

" 
Denizlı Beled. 

lstlln hul Tele fon Miid 

" 
D. D. yollara H. pa~a 
Maraş Beled. 

M. M. V . SAK 

H.arb Akad . Komut. 

D . D. yolları f 1. paşa 

" 

25-3-38 

30-3-iJB 

21-3-38 
21-3 38 
25-3-38 

25-4-38 
21-4-38 
24-3-38 
31-3-38 

1.1-3-38 

14-3-38 

28-3 38 

O.O. yol lO cu İşit. Erı:ıır um 23-3-38 

,, Sirkeci 29 · 3-3~ 

" 
30-3-38 

,, 31-3 ·38 

PTT Lvz. Müd. Ank. 25-3-38 
O. O.yolları H. p.1şa 

Glim. Muh. G K. loıt. SAK 14-3-38 
Gaziantep Ziraat Müd. 25-2-38 itib. 
De v 1 ı .1. y JI H pu;a 24-3-38 
M. M. V . SAK 25-3-38 
Kocaeli iskan Müd. 14-3-38 

" 14-3-38 

Marm;ıra Üssüh . K. SAK 25-3-38 
Erzurum Lvz. SAK 17-3-38 
Ankara ., 

" 
24-3-38 

14 
15 

14 

15 -
14 

14 -
ıs -

14 30 
ıs 30 

15 -
16 

11 -

1 1 

15 

15 -
ıs 30 

15 30 

ıs 30 

15 

11 -
1 ay 

15 
11 -
14 -
14 -

15 -
11 -
14 

İnşaat - Tamirat-Nafıa isleri ve Malzemesi- Harit 

P. T. T. Genel Direktörlüğünden: 

l - Aııkarada Etinı es'utta in~a edilecek 51681 lira 7':> 
kuru~ keşif h<:delli Lojman Linası kapalı zarfla ek:ıiltmeye 
konmuştur. 

2- ~luvakkat teminat 3834 lira 24 kıını~tıır. 
3- Ebiltme 30.3.9.38 çarşrımlıa gütıü saat i S le P .T.T. 

umum müdürlüğii lıiııa.:;ı içinde toplana<.:ak arttırma, cbiltıne 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - )arlııanıe 't> plarıla r 258 kuru~ hede! ınukahılindt> 
Aııkarada PTT lı•vazun ıniiJiirlüi'riinde ıı l~tanhuldd PTT ay-

ı:-ı ' -
niyat ~uhe m üd ii rl üğün<leıı alıtıa4 ·aktır. 

5- Taliplerin kanuni ve~aikten maada Nafıa vekaletin
den alınmış müteahhitlik ve<:ikasile bt; rahcr bir defada en az 
5;) bin liralık in~;aatı tealıhüt ve ikmal <'vlı'di«ine dair \C-• r-
:3i ka. 

6 - Tahplerin hiızaı diplıJmalı ıııühcndı::ı veya mimar ol
ması veyahut diplomalı mühenui:; veya mimarın hu in~aat 
ve te~isatııı fenni mf'sııliyetini deruhte c•ylediğin1 ve mııb· 
veleye hu ~artla İtm:a koyacağını havi hir teahhütnamC';:;İni 
ihraz etmeleri lazımrfır. 

7 - Talipler leklil" ıııcktuhiarile muvakkat leml'nat ıııak
b11z ı i ııu V")'ö haııka IP.miııa t mektııhıınıı \ r. di~ı>r l.. a nıı •ıı vr.
sa ıki ihti,·a edr.rek kapalı "f. ırfını yuk<lrırla ~ üıırıi ıırnd ıled A 
yazıh :::aallPn lıir ~aa t cvvf'Iİn;.ı lrndar Ankarada PTT um ıım 

müdiirl ii~ii lıinası içiıııfo toplanan e k siltın" koıni ~yonu n~ ı~ 
liğinP- maklıın ıııııkalıilınrlr. trwli cdeı~ekll'!rdir . 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir Çifteler yolunun 3+ 080-13+000 kılometre· 

leri arasında 17597, 1 O lira keşif bedelli şose esaslı tami
ratı 26.2.938 tarihinden itibaren münakasaya çıkarılmışbr. 
2 J .3.938 günli saat 14 de Vilayet makamında Vilayet 
Encümeni tarafından kapalı zarf usulile ihalesi yaptla
caktır. 

Muvakkat teminat 1319,78 liradır. 
Bu işe ait evrak: Şose tafsilat ve hulasa keşifnamele~ 

rı, grafik, fenni ve eksiltme ~artnamesi, genel şartname 
ve mukavele projeleri Eskişehir Nafıa Müdiirlüğünde gö· 
rülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair Na• 
faa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ile senesi 
içinde Ticaret Odasından alınmış mali kifayet vesikasını 
2490 numaralı kanunun tarifatı veçhile teklif mektubla· 
rına leffey~emeleri lazımd1r. 

Teklif mektubları 21.3 938 gilnü saat 14 e kadar Vi~ 
layet Daimi Enc Umeni Riyasetine \'erilmelidir. Posta ve· 
sair surette vaki olacak teahhur nazarı itibara alınmaz. 

* * .. Eıkişehir·Cöğüt yolunun 3+050 -9+475 kilometreleri ara
sında 12282,38 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 26.2.938 ta· 
rihinden itibaren münakasaya çıkarılmıştır. 21.3.938 günü saat 
14 de vilayet makanıında vilayet encümeni tarafından kapalı 

zarf uaulile ihalesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat: 922, 18 liradır . 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat hulasası, keşifnameleri, grafik, 

fenni ve ekıiltme şartnamesi, şartname ve . mukavele projeleri 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde )?Örülebilir. isteklilerin bu gibi 
işleri yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden almış mali kifa
yet vesikasınm 2490 numaralı kanun tarifi veçhile teklif mek
tublanna leffeylemeleri lazımdır. 

~Ubrt: 20o -
~e \ r.. araba 
.. ,ı ·~ · ıoo araba 

aç. art. 120 9 - lstanbul Komut. SAK 25-3-38 
Harita Gen. Dir. Ank. 15-3-38 

ıs -
ıs -
15 -

Teklif mektupları 21.3.938 günü saat 14 e kadar vilayet daimi 
encümeni Riyasetine vermelidir. Poata yesair suretle vaki·olacak 

teahhur nazarı itibara alınmaz. 

P Ve kölı 
nar •~acı 

pıu:. 

kapalı 7. Kocaeli Orman Başınühen. 24-3-'38 1281 70 

j( 

e Daha fazla malômat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lüt:fen iç sayifelere ınüracaat ediniz ! 

Denizli Belediye Reisliğinden: 

Denizimin İncirlipınar mesireliğinde bir gazino ınşa o· 

lunacaktır. 
Keşif bedeli 37 JO lira 88 kuruş.tur. Eksiltme 25 mart 

938 cuma günü saat 15 te Denizli belP.diye encümeninde 
yapılacaktır. İstiyenler bu işe aid mukavelename, proje, 
ke,if, ve fenni şartname ve planı belediye dairesinde gö
rebilirler. 



isteklilerin eksiltmeye girebilmesi ıçın yüzde 7 ,5 
miuat yatırmaları ve şimdiye kadar bu kabil işleri 
taklarına dair bonservisleri getirmeleri lazımdır. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

te
yap-

Ayvahktaki kırmızı süvari kıtlaaının tamiri açık ek•iltme ile 
yaptırılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 3100 liradır. Şartname plan v. ketif ra
porları 4 Tümen Satmalma Komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin 12-3-938 cuma güoü uat 14 de 232 lira 50 kuruş
luk mektublarile birlikte 4 Sahnalma Komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

• 
* .. 

Bergamada Bakıçay ov••• ve nehir ıelahatı ameliyatı. Bak: 
Nafıa vek&leti ilinlarma. 

• • • 
Haseki hutane•İnin çocuk pavyonunda yap . ıralaçak in4aat 

illveai. Bak: i.t. Belediyeıi ilıin.larına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. ..-.....-- ~............. ~-tT-. ........ --- _._.... 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa işletme binasında yaptırıla

cak afağtJa muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı a
sansör tesisutı pazarlık ııuretile yapılacaktır. 

Pazarlık 24.3.338 tarihinde perıpmbe günü •ut 15 te Hay• 
darpaşad" ırar binası içinde birinci işletme komisyonunca yapı 

lacaktır. 

İ•teklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı lazım gelen "esaiki 
ve muvakkat teminatile pazarlık günü komisyona müracaat et
meleri lazımdır. 

Bu işe aid mukavele ve proje "e tartname ücrel:siz olarak 
Haydarpaşa yol Batmüiettifliğinden alınabilir. 

Muhem. bedeli Muvak. tem-

Asansör teaintı 
Lira K. 
1000 00 

Maraş Bdediye Riyasetinden: 

Lira K 
75 00 

Maraşta yapılacak idro elektrik santralı, malzemesi, ya
pılması ve mevcut şehir şebekesine l>ağlanmaı işi ~apah 
zarfla eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

r- t~;n muhammen bedeli u 738,33 liradır. 
JJ - İstekliler bıı işe ait );iartnamcleri, projeleri ve saır 

r.vrakı 209 kuruş mukabilimle Ankarada Beladiyeler İmar 
h~yeti :şefliginrl"n alabilirler. 

l ll - Eksil tmc 31.3. 938 per~eın be güıı ii ~aat 16 da l\la
raşta belediye rlairesindc kendi odasında toplanacak rlaimi 
encümen hm.urunda yapılacaktır. 

JV- Eksiltmiye girebilmek için a ~;ağıcla yazılı teminat ve 
vesaikin ayni gün ve saate kadar encümen riyasetine teslim 
olması lazımdır. Aksi takdirde hiç bir gı1n:~ iddia gözönüne 
alınmaz. 

A - 2-190 sayılı kanunun 16, 17 inci maddelerine tev
fikan 3130,37 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun istediği vesikalar. 
C- Kanunun dörduncü madde~ü mucibince eksiltmiye 

girmiye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
V- Teklif mektııhbtrı ihale günü ::.aat 15 e kadar mak

huz mukabilinde encümen reislığine teslim olunacaktır. Pos
ta ile giinderih~r.ek tr.klif mektuhlıırının iadeli taahhütlü ol
ımı~ı ve yııbuıcla yazılı saate kadar encümen riyasetine gel
mesi lazımdır, Proje ve iş habpnda fada izahat almak isti· 
yenler bdediyemi:r, namına Ankara Belı•diyeler imar Heyeti 
şdliğine meracaat etmeleri. 

Mensııcat-Elbise·Kut,dura-Çaıua~ır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhid nam ve hesabına satın alınacak olan 3000 metre 
kaputluk kumaş pazarlıkla ekıiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 10.350 lira olup ilk teminat parası 776 
lira 25 kuruştur. 

İhalesi 21 mart 9·~8 p;ızariesi günü saat l 1 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 .ayılı kanunun 2,3 üncü madde

lerinde yazılı belgele:iyle birlikte ihale gün ve uatinde MMV 
satına)ma komiıyonunda hazır buluemaları. 

w==z::ı: 2E!2E 2!!E!!! 5E2! _( 

Mobilya, fv ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Harp Akademiıi Komutanlığından: 

Harp Akademi•i ihttyacı için mevcud nümuneleri ıribi 20 ma· 
sa, 3 harita tahtası l'2 sandalya, ~ sigara sehpası pazarlıkla yap
tırılacaktır. İı.teklılerin Beşiklat Malmüdürlüğüne yatırılmıf 30 
liralık teminat makbuzile birlikte l 1·3-938 pazartesi günü saat 
1 l de Akademi Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 9905 lira elan 7 kalem matbaa kağıdı kar· 
ton ve mukav"a 28.3.38 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada 
ırar binası dahilindeki komisyea tarafındaa kapalı Hrf usulile 
•atın alınacaktır. 

d' ~ İ•tekliler muhammen bedel üz.erinden yüzde y1ı 1 ~ 
çuk muvakkat teminat ?aralarile ve Ticaret odası kayıd "e•;~ 
ıarile birlikte yukarıda yazılı gün Ye ıaatte müracaatları 

olunur. 
Şartname•i Kocaelı İskan Müdürlüğünden para•ız yerilir· 

Devlet Demiryolları Limanları ~letmesi Umum İdaresindell' 

lJ 

Bu ite girmek isteyeıılerin .742 lira 88 kuruttuk muYaklr:at tem. ve 
kanunun tayin ettiği vesaik ve re•mi gazetenin 1.7.37 gün ve 
3645 No. lu nüııhasmda intişar etmiş olan talimatname dahilin-le 
ahnmış -..esika ve tekliflerini muhtevi zarfların ayni gün uat 14 
e kadar Haydarpatada gar binası dahilindek: komisyon rei•liğine 
verilmesi lazımdır. 

6·3·938 ve 8-3-938 tarihinde Son Posta gazetesinde intişar;, 
ve 22-3-938 salı günü saat 10,30 da açık eksiltmesi ilin e il a 
yağlama için yün fitil, ambalaj kağıdı, ve dinamo köınür~ıı ,r r 

mürekkep 3 grup malzemeye aid eksiltme rörülen lüz:uın uı 

Bu İfe ait ,artaameler komiayondan parasız olarak dağıbl

maktadır • 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limaaları İşletme Umum idaresinden: 

9 uncu itletme için her biri ayrı ayrı olmak üı:cre kapalı zarf 
u•ulile •atın alınacak meşe cari hal traversinin miktarı, muham
men bedeli, muYakkat teminatı "e şartnamelerinin kaçar kuruşa 
tevzi edileceti aşağıda yazılmıştır. 

Bu traveulerden birinci 23,443 adedi Trulya ormanından, 

ikinci 1 l,025 adedi Yatro• ormanından ve üçüncü 6,706 adedi 
Karamanlı ormanından kat ve temin edilebilmek üzer.., Ziraat 
Vekaletince Edirne Orman Başmühendisliğine tebliğat yapıldı· 

ğından taahhüde girecek olanlar Orman Başmühendisliğile temas 
edebilirler. 

2.3,443 adedlik birinci ckıiltme 29 mart 938 sah günü saat 
15,30 da J 1,025 adedlik ikinci eksiltme 30 mart 9.i8 çarşamba 
günü ve 6,706 adcdlik üçüncü eksiltme 31 mart 938 perşembe 

günü ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu İşletme binasında toplana
cak olan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İstelr:lilerin Nafıa ve•ik!lsile beraber diğer kanuni vesaiki ve 
teklif ve teminat mektublarıoı ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rını ek•iltmenin icraaı uatinden bir ı;aat evveline kedar Komis
yona •ermeleri lazımdır. 

Şartnameler Sirkeci ve Ankara veznelerinden aşağıda yazılı 

bedeller mukabilinde verilmektedir. 
Miktarı Muhammen bed~Ii M. Teminatı 

23443 
11025 
6708 

lira 
93772 
44100 
26824 

lira 
5937,60 
.3307,50 
2011,80 

Şartname bedeli 
kuruş 

469 
220 
134 

ne feshedilmiştir. 
İtbu 3 grup malzemenin eksiltmesi bilahare yine Son p 

gazetesile ilin edilecektir. 

* • • Muhammen beneli 9020 lira olan 82 bin k:g. yı.ı<
Jak <lemir 24.3.938 perşembe günü saat 15 te Haydarr,tıŞ99 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf tJ 

lile satın alınacaktır. 
Bn işe girmek isteyenlerin 676 lira 50 kuruşluk '

1111 

kat teminat ve kıwunun tayin P.ttiği vc~aik ve resmi gaıt 
nin 1.7.937 gün v~ 3645 No.lu nfüıhasında intişar etıni~ 0 

taJimatname dahilinde alınını~ V<'sika ve tekliflerini rnı.ıblt 
~ 'fi 

zarfların ayni gün saat 1 ı e kadar Haydarpaşada gar bı 
dahilindeki komisyon rei:--liğiııe verilmesi lazımdır. ~ 

Bıı işe ait şartnameler komisyondan para:;ıı olare.k 

ğıtılmaktadır. 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komisyonundan : 
180 adet 250 l'trelik ve 100 adet 150 litrelik bidon "' ı 

h zarfüı satın alınacaktır. 250 litreliklerin beberine 25 lir•'. 
litreliklerio beherine 20 lira fiat tahmin edilmi4tir. İlk terO' 
487,5 liradır. İhalesi 25-3-938 cuma günü saat 11 dedir. Ş•. 
mesi Komisyonda görülür. Eksiltmeye gireceklerin ilk te~' 
ve 2490 sayılı kanunun 2 3 madde-terinde yazılı belgelerle b• 
te muayyen ırün ve vakıtta MMV Satıaalma Komisyonunıf• 
lunmaları. 

Gaziante-p Ziraat Müdürlüfrüaden: 

Fıstık istaııyonu için alınacak maa koşum bir çift at v~ ' 
Sivas yaylısının münakasa ttmdit günü olan 25.2.38 de talıP 

'/ 
madığından bir ay müddetle pazarlıta konulmasına karar 
miştir. Talip olanların tayin edilen müddet içinde dairemi:ıe 
racaatları ilan olunur. 

• 

Erzak Zah~re Et 1e Sebze: 
Devlet Demiryolları ErzurumOnuncu İşletme Müdürlüğünden: 

1 
---·-----,-·----~--

Bedeli muhammeni 31,250 lira olan 2,500 metre mikab 
kerestelik çam tomruğu 23.3.938 çarşamba günü saat 15 
te Erzurum 1 O uncu İtletme binasında İşletme komisyo
nu tarafından kapalı zarf usulile sahn alınacakbr. Bu işe 

girmek istiyenlerio kanuni vesaik ve müteahhitlik vesi-
kalarile ve yüzde 7,5 niabetinde pey akçe eriyle birlikte 

komisyona müracaatleri ilan olunur. 
Şartnameler 156 kuruş mukabilinde Hayearpaşa, An

kara ve Erzurum İşletme veznelerile, Scınkamış, Kars is
tasyonlarından ve Trabzon transit durağından almabilir. 

Müteferrik 

PTT Levazım Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 6000-8000 arasında 2 delikli beton blok 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedel 9600, muvakkat teminat 720 lira olup 
ek•iltme•i 25.3.38 cuma günü ıaat 15 de Ankarada PTT umum 
müd. binaaındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- iatekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu ticaret odası veaikasındım başka müteahhitlik vesikasını ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e krı

dar me:ıkür komisyona vereceklerdir. 
4 Şartnameler, Ankarada PTT levazım, İstanbulda Beyoğlu 

PTT ayniyat tube müdürlüj'ünden parasız verilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Satmalma Komisyonun dan 

Gümrük Muhafaza Ördüjü için lüzumu olan fotoğraf malze-
mesinin 14.3.938 pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 511 lira 20 kuru' ve ilk teminatı 39 liradır. 
Malzemenin liste•i komiıyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzları ile gün ve saatinde Gala

tada eski İthallt Güınrüğü binaııındaki Komisyona ge!meleri. 

Kocaeli iskan Müdürlütünden: 

Marmara Üssübahri Komutanlığı Salınalma Kornisyonund•ıı: 
. au··ıı ~t Cinsi Kilosu Tahmini fiat ilk teminat Eksiltme • 

kuruş Lira saati 
Sabun 28000 32 672 25.3.38 cuma 15 

Komutanlık deniz erlerinin ıenclik ihti}•açlarından yııl<: 
miktarı yazılı sabı:n kapalı zarf usulile Si\tın alınacaktır. f: 
r.nesi lıizasında göaterilen gün ve saatte İzmitte Tersane k•P 

ı da komisyon binasında yapı~acaktır. . . . . ,tı• 

1 

Bu işe ?İt şartname koınısyondan bedelsıy alınabılır. 1 
lerin muayyen gün ve ııaatten bir saat evveline kadar ilk ~ 

l natlarile birlikte kanunun istediği vesikalarını havi teklif rıı" 
larınJ komisyon başkanlığına vermeleri. 

' 
1 

KomisyonuPd
110 

1 B. 

ı 
,ı 

300 ton buğdayın kapalı zarfla eksi itmesi 17 uıart 938 •'1,r 
de Erzurum Lv. amirliii satınalma komisyonunda yapıla~:~ 

Muhammen bedeli 17250 lira ilk teminatı 1293 lira 75 

Erzurum Levazım Amirliği Satınalma 

Ş uı~ 
tur. Teklif mektubları saat ona kadar kabul olunur. ar 1 
her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve ' 

komiayonda bulunn:a)arı 

Ankara Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonunde 11
_: ~· 

1- .\ 1ct·1 , ı · 1 z) 1 ı ıç ı ~) 1 ton buğday öğiittıır 
sinin kapalı zarfla eksiltmesi 24.3.38 1aat 15 te Ankara ıe" 
amirliği satınalma kom İS} onunda yapılacaktır. 

2- Muhaınınen bed~'li GOOO lira ilk teminatı 450 liradıt· 1~ 
· k · d .. - ı- 1,,. • · k 1 da b" namesi hergün omısyon a go"t: nr. '-anunı vesı a ar . 

teklif mektublarınrn saat 14 e kadar komisyona verilme•1• 

... 
b) Yu U _____ .,_ ..... --- ,___...-----

d ": İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonun 3 

ıı'' İhal"" günü talibi çıkmayan komutanlık hayvan hastah• rttl 
biriktirilmiş tahminen 200 araba ı.rübrenio ihalesi açık • t 

ile 25.3.38 c~ma günü saat .15 te yapılacaktır: Muham_nıeJJ ol 
1'20 liradır ilk temina_tı 9_ ~ıradar. ~ar~na~es; _hergun tcb~ 

1 

evvel komisyonda görulebılır. lsteklılerın ılk temınat rn• ~ 
ya melctublarile ihale gün6 vakti muayyeainde Fındıklı 

t tanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Kocaeli -..iliyeti dahilinde iskan edilen göçmenlere tevzi edil
mek üıtere satın alınacak olan 231 adet koşum beygiri ile 538 ' 
adet çift öküzü kapalı zarf usulile ek•iltmeye konulmuştur. 

Kocaeli Orman Başmühendis Muavinligindoıt: 1 
Kocaeli vilayetinin Hendek kaza~ında vaki hududlar• ', 

mede yazılı Dikmen ormanında evrakı keşfiyesi mucibi0', 

meı.ı Devrik ve kısmen de dikili olduğu halde kuroıuf tff 
mevcud H M3 çam ve 9 M3 24-& 03 Karaağaç ve 4244 ıf 
03 köknar eşcarı bir ay müddetle kapah zarf uıulile art 
konulmuştur. 

Eksiltme 14-3938 pazartesi günü saat 14 de Kocaeli İskan 
Müdürlüğünde Komisyon huzurunda yapılac:ıktır. 

Teklif mektubları ihale günü saat 12 ye kadar iskan Müdür
lüğ6ne te11lim edilmi$ olmalıdır. 

538 adet öküzün muhammen ltedeli 29590 lira ve 231 beygı
rin 19635 liradır. 

- ~ ,t 
Artırma 24-3-938 tarihine müsadif perşembe ıunu •• 



,ıı· 

~!938 
ftlllitte 1( 

l\ar ocaeli Orman Başmühendiı Muavinliğinde Y"pılacaktır. 
llıen be~,.k~cın beher gayri marnul metre mikap itiharıle rnuhaın

Mu.., ~lı 700 ve çamın 510 vt: köknarın 400 kuruştur. 
~uk l kat teminat 1281 lira 70 kuru,tur. 

{Jllltırrı ;~1: ve şartnameyi görmek isteyenler Ankaradıt Orman 
te lie d udurlüğü ile Kocaeli Orman Başmühendis Muavinliğine 

0 
elr Orınan Milhendialiğine müracaat edebilir. 

Harita ( ;P.nel Direktiirlüğıırıdcrı: 

flart·ı kıt h 1 1 1 · "k L • •• araba k as, ayvanat t,1v a~ını a ıırı ·en ve taııının<'n v117 

<'aLt adar olan he\ rrir ve ı-ster O'übrr;:">İ ııa:ıarlıkla ~atıla 
11. ır. J n "' 

libJe~;ttırma 1 S.:t938 :-;ah günii ..;aat 1S tf' vapılal'ağındaıı ta 

lörlüğ~ ~ezkür gün ve ..;:ıatte Cehecidc harta gr·nel dırek· 
~ hınasında alım, satım komi yonuna miiraC'aat!arı. 

~ 
~--is_a_r-la_r_U_. -M-u-.. d-iı-. r-lu-.. g-v u-.• n-d-~-n-j 
120 
a0o 
Soo 
30() 
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Adet 25 

" 28 ,, ıs 

,, ~8 

350 " 22 

m m. ala Yaldız uç Bobin 
,, ,, 

" 
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,, kağıt ,, ,, ,, 
,, kırmızı ipek taklidi 
,, Mantar uç Bobin 

uç bobin 

1- " 27 ,, Reglis " ,, 
lllk B Yukarıda cjos ve mıktarları yazılı ( 1870) Adet·uç

ob· C:akt ın Şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alına· 
ır. 

lI 
•aat Pazarlık 1 t .lll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
deki ~ te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

lU lıın Komisyonunda yapılacaktır. 
ŞUbed- Şartnameler parasız olarak hergün sözü ~eçen 

iV en .almabilir. 

•aatt - .. Isteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
•dı e Yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

ieçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1005) 4-4 
• 1 lf< • 

bay . Cibalı Bakımevinde sıva tamiri ve hadnnası, yağlı 
; •şi (saat 14) A •• 

th Umum Muhasebe bina&ında Hela kanalları tamın, 
fap tavan ve yağlı boya isi. (Faat 14,30) 

\ısuı·:- Yukarıda mahıyctieri yazılı tdmİr i~ler i pazarlık 
/
1 

e eksiltmeye konmuştur. 
~ Cibali Bakunevindeki t mir.ttm keşif bedeli 
be b~O lira ve muvakl.at teminatı 64,56 lira, U. Muhase· 
"~kkınasıadaki tamiralın keşif bedeli 506,90 lir..ı ve mu· 

ll~t teminatı 38,02 liradır. 
bi Ekıiltme 1 l-lll-9.i8 tarihine r;ıstlıyan cuma günü 
~~~larında gösterilen saatlerde K ıb.ıtaşta Levazım ve 

l "'Yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
kab·~ - Cibali Bakımevine ait şartnameler 2 kuruş mu · 
ke .1lınde ve Umum Muhasebe binasındaki tamirata ait 
bi)~ıfler Pnrasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alına 

it. 

saa.~ - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
'ldı erde yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1006) 4-4 
* 

l 1- h ı • • . . . 
Qİtı "ıa tepe Enstitüsünde şartname ve projesı m ıcı· 
liyı~e Yaptırılacak memur evleri inşaatı kapalı zarf u"u-

ll eksiltmeye konmuştur. 
ltlin - Keşif bedeli 15927 lira 27 kurus ve muvakkat te · 

~:ı 11 ?4.55 liradır. 
~lirı.. ~.ksiltme 17.111.938 tarihine rastlıyan pcr•·embe 
•irıd1\~aat 16 da K"tbataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
ltıij e 1 Alıın Komisyonundd yapılacaktır. Kapalı zarflar 
8a :akaıııa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu 
. şlVanlığına makbuz mn'rnbilinde verilmiş olmalıdır 
lrıbi Şartnanıe ve projelet· 79 kuruş bedel mukabili 
diit)~·a__rl:tr Levazlm ve Mubayaal Subesilc A.nkara Başınü-

Ucr.. 'li 
\tı:.Uı1den alınabilir. 

Ve ~ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler:n fenni evr.ık 
Vesık ı · · · "b d k tıyt a arını inhisarlar inşaat Şubesme ı raz c ere 
•ca . 
Vı vesıka almaları la2.1nıdır. 

İtıci -- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V 
"akk maddede yazılı eksiltmeye iştirak ve~ikasını ve mu

laıı kat teoıinat parası veya mektubunu ihtiva edecek o
~iitı .. apalı zarfların yukarıda yazıldığı vcçhile münakasa 
&a§k en geç saat 15 e kadar adı geçen Alım Komisyonu 
dır. a.nlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazım· 

(1135) 3- 4 
• 

tltuı:-ı 7·11l.938 tarihinde ih*al: edilmek üzere kapalı zarf 
ı e k . l 

~-k 2 e sıltrneye konduğu ilan edilen Urfa'da yaptın a-
11lşa 2864 lira 97 kuruş keşif bedelli Müdürlük binası 
tibi:t•nın nıünakasası aynı şartlar dahilinde 1 1.lll.938 ta· 

ııe talik edilmiştir. 
'~"t ~ Eksiltme l 1.Ill.938 tarihine rastlıyan cuma ?unu 
~ı .c\) te Kaba taşta Levazım ve Mubayaa t Şubetnnde· 
\ı~&aj:nı l<ornisyonuneia yapılacaktır. l'ek1if mektubunu 
1•tın eke':'rak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarf
~lıttı l<osıl~rne günü en geç saat 14 e kadar ~~· geçen 
1lttıiş rnısyonu Başkaıılığma makbuz mukabılınde ve· 

olması lazımdır. ( 1205) 3 3 

MÜNAKASA GAZETESi 

1 Eksiltmeye konulan iş: Bergnmada Bakırçay ovası ve ne
hir iılah.tı ameliyatı keşif bedeli 1.564 .903 lira 86 kuru,tur. 

2- Eksiltme: 1 J.4.93g tarihine raatlıyao pazartesi günü aaat 
15 te Nafıa Veklleti Sular Uınuın Müdürlütü Su Ekıilt;me Ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3- İstekliler: Ekaillme Şartnameıi mukavele projesi, Bayın
dırlık işleri genel şartnameııi, fenni şartnftıne ve projeyi 50 lira 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 Eksiltmeye girebilmek için ist,.klılerio 60691 lira 12 on iki 
kurut muvakkat teminat vermeıi ve 500 bin liralık Nafıa Su İşleri 
oi veya mümuil inşaatı taahhüd edib muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış miıteahhitlik vesikası ibraz etmesi, 
isteklilerin tek!if mektublarını ikinci maddede yazıh ıaattan bir 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz uıukabi
linde veı meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(632) (1324. 1-4 

. ~, ~, ,.,. .... ;",/ 

D.D.YOtlAQI iSLETME u. MUOURLUGUND[N 
• 

Muhammen bedeli .~H2 lira ')) !cur.ış o rn '.!!) kalem elektrik 
malzemesi 14.3.938 pazartesi günü saat 10,30 on buçukta Hay

darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek· 
ıiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İ'lteyenlerin 258 lira 20 kuruşluk muvakkat te 
minat ...e kanunun tayin ettiğ"i veniklc birlikte ek :iltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Satınalma Komisyonu tarafından para-
sız olarak dağıtılmaktadır. { 1054) 4 4 

• ... . 
Muhammen bedeli 5500 lira olan 1000 adet Gabyoni (telden 

takviye sepeti) 23.3.938 çarşamba günü 1Lıat 15 te Haydarpa,ada 
gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler 412 lira !>0 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği ve.ııaik ve reami srazetenin 1.7.937 
gün ve 36t5 No.lu nüshasında intı,ar etmiş talimatname dahilin
de alınmış vesika v~ tt:kliflerini ınuhtevi zarfların ayni gün uat 
14 on dörde kadar Haydarp:ışada gar bina~n dahilindeki Komis
yon Reisliğıne verilmesi lazımdır. 

Bu i'c ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. Nümııneai de Komisyondn görftlebilir. (1196) 2-4 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
kiralık gazino 

Senelik muhammen kirası 2000 lira olan Köprüoün 
Kadıköv iskelesinde gazino, büfe ve tarasa 939 veya 940 
ve 941 seneleri mayıs sonun ı kadar kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım MüdürHiğünde görülebilir. İstekli 
olanlar 150 lir lılc ilk teminat mektup •eya makbuzu ile 
25.3.938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun 
malıdırlar. (B) ! 1334) 

• .... 
Keşif bedeli 688 lir ı 9 kuruş olan Haseki Hastanesi

nin çocuk pavyonunda yaptırılacak ilavei inşaat açık ek
siltmeye konulmuştur Keşif evrakile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde göriilebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda 
yazılı vesı !rnndnn başka Fen İşleri Müdürlüği1ndeu ala
caklan fen ehliyet vesikasile 51 lira 6 > knruşlu · ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 25.3.938 cuma 
günü c·an t 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) ( 1333) 
-· _0'7 ............. 1\' 

21.3.938 Pazartesi günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekileti 
Mal:.teıne Eksiltme Komisyonu odasında ceman 5277 lira muham
men bedelli 3U ton telgraf teli ile 150 kilo bağ telinin kapalı 
zarf usulilc eksiltmesi yapılacaktır. 

Muv kkat teminat miktarı 395,78 liradır. 
Eksiltm • şartnzı:ne!ıi ve teferruatı Ankvada Vekalet Malzeme 

Müdürlüğünden pıırasız olarak alınabilir. 
İ tekliledn teklif mektublarını talimatname.sine göre Vekalet· 

ten alınmış Malzeıne Müteahiıitliği vesikası ile birlikte aynı gün 
saat 14 e kadar Komisyona ve::-.neleri lazımdır. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI ORAM KISMI 

Yazan: 
Pandeli Horn 

Bu akşı.m 

saat 20,30 da 

FİDANAKİ 
dram 3 perde 

Türkçesi 
Fahri Kolin 

(542) (1119) 3 4 

ESKİ FRANSIZ TIYA TR OSU 

KOMEDi KlS . .!I 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 perde 

Yazan 
Ekrem Reıit 

Sayfa 3 

~='-- ~=- -~- ·- ~ 

- - ·- - __ _::Jj 
Teldrdağına bağlı Saray Knz.asında Maz.but /.yaıpaşıı Vakıf 

ormanlarında 938 senesi için ayrılan maktadan 30000 kental diki
li meşe odunu kapalı zarf uaulile arttı!maya konulmu,tur. 

1- Beher kental odunun Vakıflar idaresine verilecek tahmin 
bedeli 20 kuruştur. Malaandıtına verilecek ruıuru Müteahhide 
aittir. 

2- Bu ıatı,ın muvakkat teminatı 450 liradır. 
3- İhale 21-.l-938 pazartesi günü aaat 13,30 da Tekirdat Vi

layeti Vakıflar İdaresinde yapılacaktır. 
4 - Buna aid şartname lat&nbul, Edirne, Tekirdağ Vize Va· 

kıflar idarelerile Saray Orman İdaresinde srörölebilir. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve teminatlarını muayyen saate 

kadar Tekirdağ Vakıflar İdaresine sröndermeleri ilin olunur. 
( 1132) 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

9 3 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buj"day yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 

Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoioe) 
Mısır sarı (Mala jaune) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 

.ı 17 -

4 19 
.. 35 

1)8 - -
7 25 

5 31 50 

..ı 20 -

72 20 

Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huilc d'ol.) 
Tiftik mal 12.ı 

130 
127 20 

,, oğlak 

GELEN (Arrivage ) 
Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 2J7 
Arpa {Org ) 62 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farıne) 
.vlıair (M "is) 

Kepek lSon) 
Keten tohumu IGr. Lin) 
Fasulye (Hnricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin 1 

Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chicbel 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiıette} 

37 
87 25 

25 

l4 
77 2.5 
3 25 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noı~ der..) 
Un (farine) 
Tıfti': 

Yapak (Mohaire 
İç ceviz 
İç badem (amandc) 

' DİŞ FİATLAR 
(Marches Etraagera 

25 
;, 25 

4 25 
13 23 
z 25 

Bugday (Ble) Liverpul S 12 
,. ,, Şikarıo 4 17 
" " Vinipek 5 64 

Arpa (Orge) Anvcrs 4 09 
Mısır (Maia) Londra 3 87 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 
Fındık (aois.) G.Hambursr 39 -
K • " 83 -

(Suıte de la 4eme page) 

~.tateriel pour re e"u tel · phonique {Com. Ach. Armee Aerıenne a 
Kutahia) N. 625 

Conıtr. bitimeat pour moteur a Kutahia (Com. Ach. Armee Ac· 

ri"nne a Kutahia) N . 625 
• Boia de sapin f't hetre (Dır. Foret Kodjaeli) N. 626 
• Bles et orge (Ligue Av,ation Turque Tchouboult) N. 628 
Constr batiment direc orial iı Ourf a (Dir. Gen. Monopole.) 630 
• Arhrf'.s (Vilayet E.dırnf-J N . 628 
Grands mıırteaux , vnns, rate.ıux, fer pour pıc a manıvelle (Vıl. E.dir· 

ne) N. 628 
Etain (Dır. P.iilais de Moon:oıi s et tımbrc) N 630 
• Boıs (Oir. Foret Isparta) N 631 
Transport de terrc et demolition d'u"e fontaıne (Municip. lstanbul) 

N. 631 
Constr. chambre annexf' a la Dır. dcs Trav. Pub . (Dir. Trav. Pub. 

Ist.) N. 632 
• Tablcı, chaises ete (Oir. Burcnu Fııcal B~chiktache) N. 63~ 
Rep. lıeu de desinCcctiun a lst. (Mun . lıtanbul) N. 633 

,, station de voierıe a Kuimpacha (Municip. latanbul) N. 633 
,, tuyaux d'eau (Municip. lııtanbul) N. 634 

Contr konak gouvernemcatal a Boyabat {Dir. Trav. Pub. Sinop) 

N 634 
Bottiııetı et impermeahles (Municıp. lstanbul) N. 634 
Machine-pruse et acceasoires (lntendance Tophane) N . 634 
Cbarpente, tuiles et materiaux de conıtruction (lntend. Tophane) 

N. 634 
Corviere, tôle~ d'acicr et article pour voıture (MuD. latanbul) 634 
• Bles (Ligue Aviation Turque Suc. Souıuguirlik) N. 634 
Peaux de chcvreı et de mouton (Ligae Aviation Turque Suc. Susı· 

ruirlik:) N. 634 

"' Les aateriıqueı ındıquent une vente par voıe de surenehere 

N. B.- Le!! Nos indiqu l' ıı ca rııgard dcs :ırticles sont ceux du 
journal d ns leq11el l'avi• a paru. 

lmtiyu ..tıı'bi Ye yazı İfle!'İ 
Direktörü: l amaiJ Girit 

r, -ıh• Billur sok l.ı !';! 10 

Baıı!dıiı 7cr: ARTUN Baıunevı 



Deuxieme Annee- No. 6J5 JEUDI . 

Quotidien des Ad.iudication• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

.J MOIS Plra. 450 
6 .. .. 850 

•• 
UNAKASA 

ADMINISTRAlıuı' 

Y oghourtchou H:rn 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baı11r 12 ,, 1500 .. 
Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Etranger: 12 aoiı Ptrs. 2700 

G A. Z ETE Sİ Le No. Ptrs. S ----··---Poul' la Publicite a'adreHcr 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreue Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudic.ıtion 

A) Adjudications au Rabais 

Mod~ 
~'ıtdjudtr,at . 

Pr;x 
utimatif 

Caat;o". 
Provııoır,. 

Lieıı <l'adjudıcııtion et du 
Cahier des Cbargeı lours 11eure 

Co'!.f!iru,stion-Reı;aration- Trav Publica·Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation de la cuerne d'Ayvalık Publique 3100 -
Operation pour reforme au fleuvc Baksrtehayı a Pli cach 1564903 86 

Berrama (eah. eh. L. 50). 
Conatr. annexe au pavillon deı enfants a l'hôpital Publique 688 09 

Ha!lleki 
Conıtr. bitiment pour logement a EtimeHout (cah. Pir eaeh 51684 75 

eh. P. '..!58). 
Rep. de chau•sec s route Eskiehchir·Djcagul .. 12282 38 

" 
,, 

" " E"ltıebehir-Tchifteler .. 17597 10 
Coıutruction de casino a Oenizli 3730 88 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et ~ateriel) 

Machines telephoniquea : 150 p. 
Redrcsscur pour telephom' Istan bul-Sopbia: 1 p. 
lnııtallation d'ascenseur au batiment exploitation a 

Haydarpacba 
lnst. eentrale hydr:ıu·electrique, matcriel el raccor

dement au reseau de la ville Marache (cah. eh. 
P . 209). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pear eapotea : 3000 m. 

Publique 
.. 

Gre a g-re 

Pli cach 

2250 -
3973 -
1000 -

41738 33 

Gre a rre 10350 -

Ameublement pour Halaitation et Bureaux--Ta1i11erie ete. 

Tables: 20 p. · T ableaux pour carte : 3 p .- Chai · 
seı: 12 p.· Chevalets pour cendriers : p 2 

1 ravaux d'lmprimerie-Papclerie 

Papier d'imprimerie el carton : 7 lotı 
L'adjudication du 22-3-38 conceraant l'achat de 3 

tonnes papıer d'emballare ~ ete annulee. 

Beis de Constru ction, Planches Poteaux ete. 

Trone bois de sapin : 2500 1113 (eah. eh . P. 156) 

Traversea en boiı de .cıapin (de la forCt Troulia) : 
23443 p. (cah . eh. P. 469). 

Traverses en boiı de upin (de la foret Yatroı : 
11025 p. (cab. eh. P. 220). 

Traverses en bois de sapiu (de la foret Karamanlı): 
670b p. (oah. da . P. 134). 

1)ivers 

Chevaux de trait: '..!31 tcte 
Bocuf ı: 538 paireı 
Bloe de beton a douhle tromı: 6000·8000 p. 
Bıdons: 180 p. de 250 litreıı et 100 p. de 150 litr. 
Fer rond: 82000 k. 
L'adjudication concernaııt l'achat de gniıı.eur de 

laine et charbon de dinamo'.'l a ete annulee. 
Voiture avec chevaux: 1 p. (aj) 
Articlea photorrapbique• 

Provisions 

Concass:ıre de bl~s : 400 t. 
Bles : 300 t. 
Savon ; 28 l. 

B) Adjudicatiens a la surenchere 
Bois d'hetre sapin ele. 
F•mier : 200 voitures 

• : ıoo .. 

Gre a rre 

Pli cach 

Pli cach 

" 

.. 
• 

Pli cach 

.. 

.. 
.. la p. 
,, 

Gre a rre 
,, 

Pli cach 
,, 
.. 

Pli cach 
PubJique 
Gre a ıre 

<905 -

31~0 -

93772 

44100 

26824 -

19635 
29590 

9600 
25-20 -
9020 

511 20 

6000 
17?.50 

120 

232 50 
60697 12 

51 60 

3i34 24 

921 18 
1319 78 

168 75 
298 

75 -

3130 37 

776 25 

30 -

742 88 

5937 60 

3307 50 

2011 80 

720 -
487 50 
676 50 

39 

450 -
1293 75 
672 -

1281 70 
9-

Com. Ach. Milit. Baliltesir 
Min. Trav. Pub. Dir. Gen. Hydraulique 

1 Com. Perm. Municipalite lstanhul 
l Oir. Econom. • ,, 

Oir. Gen. PTT. Ankara et lıt. 

Oir. Trav. Fub. Eskiehehir 
.. 

Muni•ipalite Deni ali 

Dir. Telephonea lstanbul 

" 1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

12·3-38 
11-4-38 

25-3-38 

30-3 38 

21-3-38 
21-3-38 
25-3-38 

25 4-38 
25-4-38 
24-3 38 

Municip . Marache et Dir. Re.1tauration 31-3-38 
det M•nicip Ankara 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 21-3-38 

Co•mand. Academıe de Guerre 14 3·38 

• 
1 Expl. Ch. de fer Etat H.pııcba 28-3-38 

.. 

1 10 Exploit. Cb. Fer Etat Erzouroum ~3-3-38 
\ Cai!tScs Haydarpaclıa et Sırk.edji 
9 eme Expl. Ch . de fer Etat Sirkedji 29-3-38 

,, 

" 

Dir. Etablisa. lmmıg. Kodjaelı 

.. 
Dir. E.conomat PTT Ankara et lıt. 

Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ankara 
1 Exp. Ch. de fer E.tat Haydarpacha 

" 

30-3-38 

31-3 38 

14·3·38 
14-3-38 
25·3·38 
25-3-38 
24-3-38 

14 -
15 -

14 

15 

14 -
14 
15 -

14 30 
15 30 
15 -

16 -

11 -

11 -

15 

15 30 

15 30 

15 30 

14 
14 
15 
11 
15 

Dir. Ag-ricole Gaziantep moıa a putir du 25-2-38 
Coın. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 14-3-38 11 -

Com. Ach. lnt. Anlt . 24-3·38 
,, Erzouroum 17-3-38 

Com. Acb. Command. Naval Marmara 25-3-38 

Dır . Forct Kodjaeli 
Com. Ach. Coırımand. lıtt. Fındildi 

Oir. Gen. Cartorraphie Ankara 

24-3-38 
25·3-38 
15-3-38 

15 -
11 
15 -

15 -
15 -
15 -

Cuma 1 1.3.938 

Beazia (Ziraat Vek.) .,! 613 I 
Maltepede fehir halihazır haritaları tanzimi (Maltepe l•l· 
Ekmek (Yüka. Müh. Mek. SAK) .\! 615 
Aydın Tiliyeti cezani inş. (Aydın C. Müddeium.) J\~ 611 
Yazlık elbiae (MMV) .ı\! 618 
• Pamuk (Nazilli Pamuk Üret. Çifti.) ~\! 619 
Sür,oför yağ"ı, rezidü yatı H mazot (DDY) ;\! 619 
Yün kar başlata ipliği (İst. Jndr. SAK) .i\! 620 
Nafıa vek. lokantasının mutfak kısmında yap. tadilit "e 

siaat i'i (Nafıa Vek.) .\! 620 
Defatır ve evrakı matbua (iat. Vakf. Dir.) \: 621 
Birinci hamur kiğıl (lat. Beled.) .\-.. 621 
Cibali bakımevinde sıva tamiri ve badana .. , yailı boY' ı 

hela kanalları tamiri, ahşap tavan ve yağlı boya ( 
Müd.) .:\! 621 

• Gübre (İıt. Komut.) ~\: 621 
PiliYhk ve çorbalı~ piriaç (İıt. Komut.) ~\; 621 
Tereyat (İat. Komut.) .~! 621 
Gümüş kumu (Ask. Fabr.) .N! 621 
Elbiae Ye po~tal (A:ak. Beled.) .\~ 621 
Çankm tuzlası önünde toprak doldurulması (Ank. lnhi•· 

.\• 622 
İıt. Büyük poatahane binaıı damı çinko ve kubbe kurt11 

miri (İ.t. PTT h. üd.) ~\! 622 
Trabzonda lise binası inş. (Trabzon Nafıa Müd.) .,\! 622 
Muhtelif bobin ucu (İnlaiı. U. Müd.) .\: 621 
Saat undığı (Ank. Beled.) .ı\: 625 
Telefon tehekeai için malzeme (Kütahya 
Kütahya hava alayı srarniyonunda motör 

Hava SAK) X (~ 
'9inHı yap· 

Hava SAK) X: b'25 
• Karaağaç gürgen odunu (Kocaeli Orman Ba,müh.) S 
• Butday Ye arpa (THK Çubuk ŞuhHi) .\-.. 628 
Urfada nıüd. binası İnf. (İnhis. U. Müd.) .Y 630 
* Ağaç (Edirne Vil.) .\~ 628 
Varyoz, manivela, küskü demiri, 

.\~ 630 

·d·ro' tırmık ve yaba (E 1 

Kalay < Oarph. ve Damga Matb.) .;\~ 630 
• Odua (İaparta Orman Müd. ) .\: 631 
Yegeabey aok. yaniın yerinde art• kalan lopraklarııı " 

Beled.) X 631 
Nafıa müd. binaaında yap. oda ilavHi (İıt. Nafıa Müd ! 

1 
• 'f ahta masa, sandalya, demir, saç v.a. (Beşiktaş Malıf 

.\: 632 
İat. tephirhanesi tamiri (İat. Beled ) ,.\: 633 
~aaımpaıa çap istasyonu tamiri tiat. Beled.J \: 633 \ 
Uıküdar belediye binaaı su borularının tamiri (lst. Bel ]-tl 
Boyabat hükumet konağı in,. (Sinop Nafıa Müd.) .\~ OJ' 

Çizme ve muşamba (ist. Beled.) .\ 634 
Kar) ola için kereate (İat. Beled.) .\~ 634 
Pru makinesi makinesi ve alet lTophane Lvz) \~ 634 
Kereste, kiremit ve inşaat malzemesi ( f ophane Ln.) ~ 
Saç, köşebent ve araba mal:ıemeıi (lst. Beled.) .\~ 634 
• Buğday (THK Suııtırhk Şubesi) .\: 634 
* Koyun ve keçi derisi (TJiK Susığırlık Şubesi) ~\~ 63' 

• Önlerinde yıldııı: işareti olanlar müzayedeye aittır• 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısı111 

-------....-'e::::~~a::ı:n-:::::::-ç~ 

V endredi 1 l-3· 1938 

Benzİnt! (Dir. Agricole Ank.) N. 613 .ı 

Preı1entation carte actuelle ville Maltepe (Mun. Maltepr) 
1
, 

Pain (Dir. Ecole lnrcaieur) N. 615 
Constr. penitencier a Aydin (Proo. Gen. Rep. Aydin) rı'· 
Uniformes d'ete (MiD. Def. Nat.) N. 618 
Huilc surchauffcur, residu et muoute (Ch. de Fer Etat) 
fil pour capuchons (Gend. Gucdikpacha) N. 620 
Rep. et inat. byıienique İl 111 bunderie dı.a restaurant dıl 

Pub. (Min. Trav . Publica) N. fi20 
lmpression de rerıatres (Dir. Valtoufı lat.) N. 621 
Papier de pre•iere qualite (MuDicip. lat.) N. 621 
Badig-eoanage, peinture et autre rep. au diapensaıre de 

1
' 

b•li (Dir. GP.n. Monopoles) N. 621 
• Fumier (Command. lstanbwl) N. 621 
Riz. pour ıoupe et piln (Commaad. lataab.) N. 621 
Beurre (Commanct latanb.) N. 621 
Sable d'argent (Fabriqueı Mılit.) N. '21 
Costumes et chaussureı (Municipalitc Ankara) N. 621 
Ajustement de la terre pres la saline Tchankırı (Oir. Pfl 

nopoleıt Ankara) N. 622 
Divenes rep. au bat. de la ırande poıte (Dir. P.T.'f. 1' 
Constr. hitiıaent lycee a Trabzonde (Dır. Trav. Pub· 

N. 622 
Bouh ptıur hobines de cigarettu (Dir. Gen. Mo•opole' 
Caisaes peu co•pteurs d'eau (MoDicip. Ankara) N. 625 

(Ure la stıite em 3me pare) 


