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Kalecik Belediye Reisliğinden: 

Tahminen 100 hektardan ibaret bulunan Kalecik ka
sabasmın halihazır haritasile İmar planının y«"ptıralması 
t .3.938 tarihinden 21.3.938 tarihine kadar 20 gün müd
detle açık eksiJtmeye konmuştur. 

Beher hektar için tahmin olunan keşif bedeli 25 liradır. 
Şartnamesi Kalecik Belediye Reisliğinden parasız 

alınır. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin imar ve şehir
cilik işlerinde ehil olduklarına dair Nafıa Vekaletinden 
musaddak vesika ibraz eylemeleri şarttır . 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 2490 No.lu ka· 
nunun 2. 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olma
lara la:r.ımdır. 

Muvakkat teminat akçesi 188 liradır. 
İhale Kalecik Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
Talihlerin ihale günü olan 21.3.938 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 15 te Kalecik Belediye EncU.meninde 
hanr bulunmaları lazımdır. 

Samsun Şarbaylığından: 

Kazım paşa caddesinin polis müdürlüğü binaaı önünden vali 
konağına kadar olan 150 metre 20 santimetre sahadaki yaptırı· 

lacak beton yaya kaldmrn işi 21 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1- Keşif bedeli 909 lira 16 kuruştur. 
2- Teminat akçası 68 lira 25 kuruştur. 
3- İhale 24 3.38 tarihine müsadif perşembe gi\nü saı-.t 111 tc 

daimi encümen huzurunda 2493 numaralı kanun dairesinde yapı· 

lacaktır. 
4 Bu İşe ait evralclar şunloırdır: 
A - Keşifname 

B - Umumi şartname 
C Fenni şartname 
D Mukavelename 
E- Yapı!acak işlere ait kroki 
5- İstekliler bu evrakları fen işleri müdürlüğü kaleminde gö

rebilirler . 

Erıani Maarif Müdürlüğünden: 

Kaza merkez mektebinin 200 lira bedeli keşifli inşaatı 26.2.38 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Ta
lip olanların şeraiti a nlanıak üzere yüzdt> 7,5 teminat akçalarile 
birlikte Ergani maarif memurluğuna D. Bakir baş fen memurlu 
ğundan halide müracaatları ilin olunur. 

• * • 
Umur Yeri gümrük muhafaza kulubesi inşaatı. Bak: İst. Nafıa 

Müdürlüğü ilanlarına. 

e ___ _ > 

ilaçlar, Klinik ve l~pençiyari alat:_ 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Memleket hastanesinin 937 mali yılı ihtiyacı için alına
cak 1357 lira 15 kuruş tahmin bedeli 157 kelem alat ve 

toplanacak Belediyeler İmar heyetince yapılacaktır. edevat ve eczayi tıbbiye 011 beş gün müddetle açık ek· 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşa~ıda siltmeye konulmuştur. 

~aa t . f . t "' ~ . 1 - ıtA l . H . t --.......:_ a.nıra - .. a\rn ı ·en ve :na ıcme~s- arı . -..... ______ ,... _ ,.,__ " ----
Dahiliye Vekaletinden: 

tlıl\ Muhğlaya 4,5 kilometre mesafedeki Şemseddin membaı-
t f Şe re · l · d · h · t'l ·· ~ ~t . . ısa esı su eposu ınşası ve şe ir tesısa ı e mu-
~'tt tı lşlerin yapılması kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl

ır. 

~ !şin muhammen bedeli 98.582 lira 47 kuruştur. 
~l 4

93 
istekliler bu işe aid şartname, proje vesair . evra 

llll<\t li kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Beledıyeler 
3_ ~Yeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

~Utıil Eksiltme 30 niıan 938 tarihine rasthyan cumartesi 
•aat 11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında 

yazılı teminat ve ves-iki ayni gün saat 10 a kadar Ko- Bu işe aid muvakkat teminat IOI lira 8~ kuruştur. 
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. İhale 12.3 .938 den başlamak üzere on gün uzatıhrak 

A- 2490 sayılı kauunun 16 ve 17 inci maddelerine 2 t.3.9.18 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 10 da 
uygun 6179 lir 12 kuruşluk muvakkat teminat, 

B 
Vilayet daimi encümenince yapılacaktır. 

- Kanunun tayin ettiği vesikalar, İsteklilerin ihtiyaç listesi ilİ görmek iizere İstanbul sıh~ 
C-- Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye 

girmeye bir mani t->ulunmadığına d air imzah bir mcktub, i hat Müdürlüğiine ve eksiltmeye gİriDek için de sözü ge-
D Belediyeler İmar heyeti fen şeflii'inCleıı münaka- 1 çen gün ve saatte teminatlarile birlikte Urfa vilayeti 

saya girmek için al ~cakları vesika. ı-daimi encü-m-eo~e-baş vurmaları ilan olunur_. 

5- Teklif mektubları ihale günü .-;aat ona kadar mak· _ 
buz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektutbarının iadeli taah· Elektrik, Havagazı, Kaloriter Tesisat ve Malzem. 
hüdlü olması ve nihayet bu saatte kadar komisyona gel· -------- -------- ---
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş h lkkında fazla izahat almak istiyenlerin Beledi-
yeter İmar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

• • 

Bolvadin Şarbaylığıudan: 

Nafıa v~kalelioce musaddak proje mucibince 23 bin 
lira 40 kuruş bedeli keşifli Bolvadin Ş!hrinin elektrik te
sisatı kapalı 7..arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni ıçın Eksiltme müddeti 1 mart 9 ."\8 tarihinden itibaren 45 
gündür. İhale 14 nisan 938 perşembe günü s:\at 14 de 
belediye enciimeninde yapılacaktır. 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz 
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Eksiltmeye gireçeklerin şeraiti kanuniyeyi haiz olduk
larını vesaiki resmiye ile isbata mecburdurlar. 

Taliplerin ihale saatinden evvel yüzde 7,5 teminat 
muvakkatelerini ve teklif mektublarını encümene vermış 
olmaları lazımdır. 

Elektrik projesi ve ıartnameyi görmek ve fazla ma· 
lümat almak istiyenler belediye reisliğine müracaat ede
bilirler; talipler fenni şartname ile projeleri belediyeden 
5 lira bedel mukabilinde alına bileceği ilin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v :.!:._ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza memurları için 50 tane kaputa is· 
tekli çıkmadığından yeniden eksiltmesi 18.3.938 cuma 
ınnn saat 14 de yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 575 lira ilk teminatı 44 liradır. 
Şartname, evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuılarile 

Galatada İthalat gümrüğü binasındaki komisyona gel
meleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonundan : 

Müteahhid nam va hesabına satan alanacak olan 3000 
metre kaput uk kumaş paıarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 10.350 lira olup ilk temioat pa· 
raıı 776 lira 25 kuruştur. 

İhalesi 21 mart 938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerinin 2490 sayılı kanunun 2, 3 

maddelerinde yazılı belgelerile birlikte ihale gün ve saa
tinde MMV Satınalma Komisyonunda hazır buluıımalan, 

• * * Müteahbid nam ve hesabına satın alınacak olan 
12.000 metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla eksiltme· 
ye konmuttur. 

Tahmin edilen bedeli 37,080 lira olup ilk teminat pa
rası 2781 liradır. 

İhalesi 22 mart 938 salı günü saat 14 dedir. 
Şartname parası l 86 kurut mukabilinde MMV Satınal

ma Komisyonundau alın.ıbilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatinde MMV Satınalma Komisyonunda hazır bulun· 
maları. 

Kızılay Deposu Direktörlüğünden: 

5500 adet yüz havlusu, l 10 takım silecek, 175 aded 
peştemal 

Evsafı yukarda yazılı üç kalem eş ya, ayrı ayrı veya 
birlikte satın ahoacalrtır. Alakadarların nümuneleri gör
mek ve şeraiti anlam.ık üzere Yenipostane civarında 
Kızılay hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne 18 mart 
938 cuma gilnü akşamına kadar müracaatlara. 

zr · 

Müteferrik 

. Ankara Relediyesindt>n: 
·-:.ı 

Su idare~i için alınaeak 800 adet çelik kürek ile 500 
adet üçer k.iloluk kazmaya İ!Stekli çıkmadığından açık ~k

siltme i tO gün uzahlınıştır. 
Muhammen hedeli 870 liradır. 
Muvakkat teminatı 65,25 liradır. 

Şartname ve nümuneleri görmek i~teyenlerin hergün ya
zı ışleri kelem in~ ve istekli )erin de 18 mart 938 cuma gü
nü aat 10,30 da belediye enciimenine müracaatları, 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 İşletme U. İdare~inden: 

Muhammen bedeli 9020 lira olan 82.000 kg. yuvarlak 
demir 24.3.938 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapah zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 676 lira 50 kuruşluk mu· 
vakkat teminat ve kanununun tayin ettiği vesaik ve res· 
mi gazetenin 1.7.937 gün ve 3645 No.Ju nüsbasanda İnli· 

ıar etmiş olan talimatname rlabilinde alınmış vesika ve 
tekliflerini muhtevi zarfların aynı gün saat l 4 e kadar 
Haydarpafada Gar binası dahilindeki Komisyon Reisliği
ne verilmesi lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Komiıyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Marmara ÜHübabri K. Satınalma Komisyonundan: 

Komutanlığımızca aşağıda cinsi, miktar ve ebadı gös
terilen demirler açık eksiltme suretile satan almacaktar. 

Ebadı 
Boy Genitlik 

Cinsi Met. San. Adedi Kilosu 
A U. Demiri6 12 208 19437,6 

L. ,, 6 05 174 4071,6 

23509,2 

B U. Demiri 6 12 208 16660,8 
L. 6 05 156 3650,4 

" 
20311,2 

A grubunda yazılı demirler, 1 mdre boyundaki U. de
miri kısmen veya tamamen bulunduğu taktirde alınacaktır 
Mezkur grupta 1 metre boyundaki U. demiri hıç bulun· 
madığı halde B. grubunda yaııh U ve L demirleri ahna
~aktır. 

Eksiltmesi 30 mart 938 çarşamba günü saat l 4 de İz
mitte Tersane kapısandaki komisyon binaaanda yapılacaktır 

Beher kilosunun muhammen bedeli 13,50 kuruş olup, 
ilk teminatı 230,03 lira k ·ruştur. Bu ite ait şartname ko
misyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 

İsteklilerin 3 üncü maddede yazıla ilk teminat 
nunen lazım olan vesikalarile birlikte muayyen 
saatte komisyona müracaatları. 

ve kanu
gün ve 

Bafra Kaymakamlıtmdan: 
\ 

1-· Damızlık boğalar siyah Yeya konur renkte ve en az 1,08 
yüksekliğinde ve 2 3 yaşanda olacak alaca olmıyacaktır. Ufak sa
kar ve kuyruk ucunun beyaz olmasında beis yoktur. 

2- Boğalar hastalıksız, özürsüz, kemikli çift hayvanı yetiı· 

tirmeye eh·erişli, mütenasip teşekkülatta olacaktır. 
3- Damızlık botalar Yaktile ipe, yulara, insana, ahıra alıı

tarılmı, olmalıdır. 
<4 - Boğalar kazada teşekkül edecek komisyon huzurunda ve

teriner tarafından muayyene edilecek damızlığa Ye bu şartlara 

temamen uygun alanlar kabul, diğerleri rededilecektir. Şeraite 
uymayıp rededilen hayyanlarclan dolayı müteahhıl itiraz v" iddi
ada bulunamaz. 

5- Mezkur boğalar nihayet 15 Mayıs 938 de S"mıunda teslim 
edilecektir. 

6- Boğaların yularları, Samıuna kadar nakli köylerine tevzi 
edilinceye kadar han kiraaı, ot parası, bakanlara verilecek ücret 
ve saire müteahhide aid olmak üzere beher boğanın fiatı vasati 
34 lirayı reçmeyecektir. 

7- Alam muamelesi 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
mübayaa komisyonu tarahndan yapılacakbr. 

8- Pul ve sair bütün maaraflar müteahhide aittir. 
9- Bota\arın Samsunda teılimini müteakip bedeli peıinen 

ödenecektir. 
10- Alınacak bota 27 baştır. 
t 1- Taliplerin Kaymakamlığa müracaatları ilin olunur. 

• • • 
28 ka~em hurdavat malzemesi alınacaktır. Bak: İnhi-

sarlar U. Müd. ilanlarma. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Lrva:t.ım Satınalma Koıııi yonundan: 

Miktarı Beher kilo:sunun 
Cin~i k.ilo fiytı kuruş 

Sığır eti 14, 00 30 
Kuzu eti 20000 11 
Koyun eti 22000 :ın 

Cin~ ve mikladarile beher kilo~unun tahmin edilr,n bedel
leri yukarda y:?zılı olan ~ kalem et JO mart 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 tc kapalı zarf usulile alın

mak üzere miinakasaya konulmuştur. 
işbu iiç kalem etin muvakkat teminatı 15S7 lira olup 

şartname~i parasız olarak komi~yondan her ğiin alınahilir. 
isteklilerin 2490 say ılı kanunun larifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kap&lı teklif mektuhlarını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başkan
lığına makbu:ı mukabilinde vermeleri. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Ek!'iltmede olan işler: Vizenin 1 ı5 ton ve Kırklarelinin 
300 ton, Tekirdağınm 200 ton, Malkaranın 150 ton buğda

yımn öğütme~idir. 

Ebiltme kapalı zarf usuliledir. 
Vizenin öğiitm~ mııhammen bedeli 2116 lira ve Kırklar· 

elinin S160 lira. Tekirdağının 22()() lira, Malkaranın 2610 
liradır. 

ihale toplan vevahııı ayrı, :ıyrı olmak iiıwn· S.3.9:~8 
cuma giinii :-aat 15 te Tekırda~ rıtınalma komi--yonunda ya· 
pılacağından, taliplerin icap edan terninatlarilf! heraher yr.vmi 
ihalerlen hir saat evvel "'atınalma komi~yonıında hııhınmalan 
ilan olunıır. 

Manisa Tiimcn Satınalma Konıı ... yonıınrlaıı: 

Mani a Tümen Kıtaatııııu ihtiyacı lıulunan 18120 kilo 

sabunun kapalı zarfla icra kılınan müııaka ada talihi 
fından beher kilo c::abııııa tek.lif edilen 30 kuru~ 24 satı 
h.:ıhalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 4 ıncı madd 
mucibince pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 18.3.938 cuma günü 15 le icra kılınacaktır. 

Tahmin beJeli 56 l 7 lira 20 kuru~tur. 
Muvakkaf teminatı 421 lira 29 kııru :. tur . 

isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları sarttır. 
Pazarlı~a i~tirak ed~ceklerin teminatı nıuvakkatalııfl 

birlikte miinaka 11 günü tiimcn atınalma komi yomana t11 

racaatları . 

b) M Ü Z A Y E O E L E 
- ----- -..---

Kütahya Vt' Afyon Mıntaka:::ı 1. Sınıf Orman \Hilıcndisliği ııd .. 

Kiitııhya vilayetinin Simav knza ırıda hudutları ~arLnartı'' 
<le yazılı türkmen tepe devld ormanından 61·~~2 kental ıtıt' 
:.-e odunu hir ene müddet içinde ormandan çıkarılmak ti 

re 9)~.938 tarihinden itibaren 15 gürı müddetle açık arur 
maya konulmuştur. 

Artırma 24.3.9.'IB tarihine ınü~adif pcq~eınbe günü ~s• ı 
l 5 te yapılacaktır. 

İşbu meşe odununun beher kental muhammen bedeli 
lrnruştur. 

Muvakkat teminat 38 lira 68 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelMini görmek isteyenle 

hu müddet içinde Kütahya orman birinci sınıf mühcndi-1
1 

ğine ve Simav orman iclare!:ıine miiracaal edı--bilirler. 

* * * Kütahya vilayetinin Simav kaza~ında hudutları şer~ 
namedP. yazılı kaynaklar başı devlet ormanında 175 ade 
muadil 931-633 m:1 devrik çam ağacı 6 ay müddet içind 
ormandan çıkarılmak üzere 9 .3.938 tarihinden itibaren ) 
gün müddetle açık artırmaya konulmu tur. 

Artırma 2-t~~.938 tarihinP. mü;:ıadif perı> eınbc günii 
15 le yapılac..ak tı r. 

Beher gayri ınamııl M. :3 lıin ınuhaınmeıı hcdc.Ji 
kuru~tur. 

Muvakkat teminat 136 lira IS kuruştur. 
' k 1 · 1 · · ·· k · t eııle ~artnamP VP. mu avt: ı·naıne proıe erırıı goı ıne ı e) . . 

hıı miiddet ic_;indı• Kiitulıya orm rn hirinci ıtııf ıniihenıhc;\ 
ğinf. ve Simav orman idare!:ıinc müracaat ec.lehilirler. 

* * * Kütahya vilavctinin Simav kaza ı dahilinde hud
111 

lan şartnamede yazılı kahv~- kıranı clevlrt ormanından 1 ~ ~t .. 
ı\1 :3 dikili çam ağacının 4 ay içinde ormandan çıkarıJııııt 'v 
üzere 9.3.938 tarihinden ititıaren ı 5 gliıı miiddctle açık ıı< t 

tırmaya konulmuştur. 
Artırımı 24.3.93B tarihine mii ·adif perşrıııbe glinii 

15 te yapılacaktır . 
Bchl'r gayri ıııaınııl :\l.3 bin mulıammP.n 

ru~hır. 

Muvakkat teminat 47 lira 61 kuruştur. 
Şartname 'e nıukavf'lenan.ı~ projelerini ~iiınıek 

ler hıı miiddP.t i~;inde Kütahya orman birinı·i "ımf 
ıii~liğine ve Simav orman idaresinr ıniiracaat edebilirlf-r. 

Kavc.Pri Beledivc Brışkanlığındnıı: , ./ 

( ;,.rnıir vnlıı tiırrinrle :.2,SO lira hcdelı mııhamnıerı 
Gazi psşa ıııektrhi civarında ıki pan,;rı ~ 25 liret hed 
mııhammcııii, yuvak yninde iki parça 30 lira lıedeli 11~ 
haııırnenli, mcıeris kalıve civarında 30 !ıra hedeli ıntth8 

menli lıelcdiycyc ait ~iibrelcr 2ı.:t938 tarihine rn tlıvını r 
zarte~i ğünii !'.l\Clt 1 1 l<' ihale ı·dilnıck üzrıc ıııiizayedcyr \ 
edilmiş olduğııııdaıı taliplerin yiiıdr 7,) teminatı nıtl\ ,ıkk 

1 
ye vermeleri ve gııniinde belediyeye miirm.:aatlaı ı ilan 011.1

111 

İstanbul Orman Baş Mühendiıliğinden: 
Cinıi Mikdarı Muhammen vahit fiatı 

hacmi 
M3 03 Lira kr. 

Çam 3641 208 5 15 ' 
Göknar 7 079 . 3 85 ,1 

t - Bolu ilinde merkez ilçesınde hudutları şartnamPde 'f ~ ~~ 
Dimbilt devlet ormamndan oumaralanmıt 3641 M3 208 D3 J. ~ 
denk 7877 adet kerestelik devrik çam ve 7 M3 079 03 ba d'j ~~ 
3 adet devrik göknar ağacı 12 ay içinde çıkarıJmak üzere 

1
' 

gün müddetle ve kapalı .zarf uıulile artbrmaya konulmuştur·, 
2- Arttırma 5.4.38 tarihine müudif salı günü saat 15 te ~ 

lu hükiimıet binasındaki orman idaresir.de yapılacaktır. . ~ l~ı 
3- Beher gayrimenkul metre mikibın muhammen bedeli 6 4 

mın 515 ve göknarın 385 kuruştur. ~~ 
4- Muvakkat teminat 1408 lira 46 kuruştur. i ) 
5- Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteye '~~ 

Bolu, İstanbul ve Ankara orman başmüdürlüğüne ve orın•" ~l 
mum müdürlügüne müracaat edebilirler. 

Edirne Orman Başmühendisliğinden: 

7.3.38 tarihinde ıahlmaaı ınukarrer olan orman emvaline • 1 

lip çıkmadığından yevmi ihale 17 3.38 tarihine talik edildif'' 
olunur. 



İııhisa l U M··d·· ı··"" ·· d 1 r ar . · u ur ugun en: 
e (~~listesinde eb'at miktarı yazılı 28 k;j~;;lıe. 
3 a.dtt ~etre gaz borusu, 140 adet gaz borusu flanj1, 
•det d ıpel, 115 adet deve boynu, 53 boy lama demiri, 

d ern· .. et çink ır SC\Ç lavha, 4 adet galvaniz saç lavha, 21 
os~bent 0 lavha, 15 kilo rondela, 20 kilo somun, 28 boy 
boy t 'k 36 adet demir saç lavha, 13 boy pirinç çubuk, 

oy Yuva ~ın çeliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 
kor, 

1 
~~ak çelik 117 adet dirsek, 98 adet Amerikan 

tlik b adet redüksiyon, 110 adet boru T. 300 metre 
li, 4S~ru, 146 adet çelik flanj yakalı, 30 kg. çelik yay 
tik 

32 
adet demirci zımpara kağ:dı, 4 lavba contalı 

a.Iı ttıu l adet salmastralı musluk flanjsız, 28 adet salmas
tın al s uk flanjh 52 adet stop valfdökme) pazarlıkla 
It-ınacaktır. 

"tıu Pazarlık 30.lll.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
saat 14 ildeki A. de Kabataşta Levaıım ve Mub .. yaat Şube · 

ili-- ~~rn Komisyonunda yapılacaktır. 
~il ala ı~~eler parasız olarak hergün sözü gt.çen Şube-

ıv tıabılır. 
- t atte ~ •Steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

dı it Yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
Çen Kom· l l · · l A l ( 5) 4 ısyona geme erı ı an o unur. 142 i-

l i *·· Cotk- Zrnirde şartname ve projesi mucibince yaptın· 
'ltltle Ve ll.IV.9,:ıS tarihinde ihale edilmek üzere ek· 
Cl~ıkıYc ~onulan Tütün Bakını ve İşlem:! Evinin temel 

arı Iş· lıştur 1 ayrıca kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon-
lt . 
ttıi~tıI<5eşif bedeli 87265 lira' 50 kunış ve muvakkat 
Ilı 613.27 liradır. 
ili ::- Eksiltm! 1 l.IV.938 tarihine rastlıyan paz.ır -
b R'llrıü s t - K il esi d .aa la te abataşta Levazım ve Mubayaat 

>'Ilı ~~ ekı Alım l{omisyonda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
CI k 6Urıde Ş tırıl ~ en geç saat 14 e kadar adı geçen Komisyon 
iV ıgına makbuz mukabilinde verilecektir: 

~ İtıh~ Şartname ve Projeler 4.36 lira bedel OiUkabilin-
1\'ıir ~sarlar Levazım ve Mubayaat Şube.siyle Ankara ve 
V aşrnüdürlüklerinden alınabilir 

İ~d~ - - Fenni Şartnamesinde izah edilerı esaslar daire· 
~~tn ~~pılacak olan temel kazıkları işi Franki, Rodic, 
ir ;.., 1111 Pleks, Brechtl, Abolorenz Miharlis, ivlast ve 

·ı rırnı l . . sist a arın usul ve sıstcınlenne veya bunlara miima· 
ti>'en e~lere göre yapılacaktır. Eksd tmeye iştirak etmek 
il ~il ırrnalarm fenni tekliflerini münakasa gününden 

~tUll ~ ~V~eli~.e .~ca~~~ tetkik edıl~ek üzere İnhisarlar 
Vı ş ~rı Mudurlugune vermelerı lazımdır. 

~ Yab isteklilerin bir M:ih..!ntlis veya Mimar olm ıları 
~ci'\r ~d .bi~ Mühendis veya Mimarı inşaatın hitamına 
~'ları d lt:uı olu 1'.: iş başın1 ı b 1lıJ ,11 ırac lğt ı 1 el l .

~•<h 1~1 a teati edilmiş noterlıkçe tasdikli bir teahhücl 
lt.larıtt: e .~afi~ Vekaletinden alınmış bu gibi işleri yap
,': ~ll gosterır müteahh'tlik vesikasını eksiltme günün· 
ltı-luğ .. gtç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
qlar1 ul ~ nşaat Şubesine ibraz ederek aynca vecıika al
YI[ azırndır. 

l tıci Mühürlü teklif mektubunu, kununi vesaik ile 

llı\'akklllatldede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
cı at te . tı ka mınat parası veya mektubunu ihtiva edecek 
~ geç Jlalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günit 
~~()% B:ıat l 4 e kadar yukarıda adı geçen Alım Kom· 
~•ttı.,j 1 a.şkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş olması 

t. 
(976) 3 6 

. ı. .... ,. ~:. 
1bi dare · · C'b ı · F b 'k · · k tlce mızın ı a 1 a rı ası ıçın şartnamesi mu. 
Si!ttll S<ı.tııı alınacak bir adet elektrikli seyyar vinç açık 

il eye korımuştur. 
ilt - l\ıI 1 ~00 

1
. uhammen bedeli 40r.O lira ve muvakkat temi-

' Iıı _ ıra.dır. 
l\~ııt ıs Eksıltme 25.lll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

MÜNAKASA GAZETESi 
r 

• * 
1- .Şartname ve projesi mucibince izmirde yaptırıla

cak Tütün Bakım ve İşleme evi İnşaatı ll.IV.938 tarihin
de ihale edileceği ilan edilen temel kazıkları işi hariç 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli f76,960 lira 83 kuruş ve muvakkat 

teminatı 30828 lira 43 k.ıruşt-.ır. 
lll- Eksiltme ll.IV.938 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım l\omisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
aynı günde saat 15 e kadar adı geçen Komisyon Baş· 
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

JV- Şartname ve projeler 33,85 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara 
'fe İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları ve ya
hud bir mühendis veya mimarı inşaatı hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulunduracağına dair aralarında 
teati edilmiş Noterlikçe tas ikli bir teahhüd kağıdı ile 
Nafıa Vekaletinden alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi 
inşaat yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik vesıkasını 
eksiltm~ gününden en geç üç gün evveline kadar İnhi
sarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika al· 
maları lazımdır . 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşin· 
ci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvak
kat teminat parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa gü
nü en geç saat l 5 e kadar adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlığına makbuz ınukahllinde verilmiş olması lazım· 
dır. (977) 3-6 

1 [ D.D.YOLLARI iştETME u. MüoUıuUGUr-ıDrnl 
1 ---

Muhammen bedeli 5500 lira olan 1000 adet Gabyoni (telden 
takviye sepeti) 23.3.938 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenler 4l2 lira 50 kuruşluk muvakkat te-

minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1.7.937 
gün ve 3645 No.lu nüshasında intışar etmiş talimatname dahilin
de alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi zarfların ayni gün uat 
l ~ on d örde kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komiı· 
yon Reisliğ ine verilmesi lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. Nümtınesi de Komisyonda görfüebilir. ( \ 196) 3- 4 

•. 

IstanbuJ Nafıa Müdürlüğünden: 
2·!.3.938 perşeınbe günü saat 15 te İstanb<Jlda Nafıa Müdür

lüğünde Eksiltme Komisyonu odasında ( 1375, 14) lira keşif bedelli 
Umur Yeri Gümrük Muhafaza Kulubesi inşaatı açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni 

şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 

dairesinde görülecektir. 
Muvakkat temınat ( 104) liradır. 
İsteklilerin en az (IOOO) liralık bu işe benzer iş yaptığına da

ir idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istanbul Nafıa 
Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehli-
yet ve Ticaret Odası veaikalarile gelmeleri. (l 164) 

, .. 
••••• ~ •• •. + •• <; 
.. ~ • • 6 

v 
Tercüme Bürosu 

1ttı ı,.. te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
l " 0 nı i •:</> ~" V __ 8 Yonunda yapılacaktır 

~h ş + 
Azami ihtimam ve sürat 

~c:l~tl artnameler parasız olarak hergün sözü geçen ..,. 
ı· V alınabilir. .., .. ,. 

Fiyatiar gaye1: müt:ediidir 

~f ~t ~ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fıatsız tek- •!• 
il~'tt T~~aloğlarını eksiltme gününden bir hafta evveline ' .t.,o 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır ~:· ·:· 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han. N. 3-4 •:" "~ v_ı ........ i~ün ~ ab~ikalar Şube!sine . ve~meleri lazımdır. . o~<:> 
t~ .)l.izd teklılerın kanunen kendılerınden aranılan vesaık t:• 
ıt:ı·Yıtı ~d~l 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için :i: Telefon : 49442 •:• 

.; .. 
tıı~,ll\l ı erı gün ve saatte yukarıda adı geçen Alım Ko· ·~"' •!" "'~<> -t;.' •( 

na gelmele:ri ilan olunur. ( 1302) 3 4 
•0)0>+•• ~·6~·~~··~~~ 

~ ı ....... Q * •• 
e1~1tt>. bı Uester fabrikası mamülatından yüksek devirli 
~~ llq~t Ç~klarını bileme makinesine aid ·· beher takımda 

ı(~slll? hlak üzere., 50 takım zımpara taşı şartname 
,q ' p lllucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
.\tııt l-4 ~ıarhk 28.111.938 tarinioe rastlıyan pazartesi günü 

1~ l(()r:· Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
t~ lt......_ Ş 11Yonunda yapılacaktır. 

~~tt Ş artname resimleri parasız olarak hergün sözü ' 
t ly ~beden alınabHir. 
~: ~~~~steklileran pazarlık için tayin edilen gün ve saat

~~tı l( 7,5 güvenm~ paralariyle birlikte yukarıda a <lı 
0 rnisyona gelmeleri ilan ol ınur. ( 12ti3) 2 ·I 

ucuz 
SA 1L1 

ve ACELE 

KÖSK .. 
Nuhkuyusu, Mütevelli Çeşme sokak N. 11. 15 dönüm 

:uazi ü zerine Veysel bey köşkü gayet ehven fiyatle ace· 
[!] le satıiıktır. Mezkür köşk iki kat ve birde çatı kat Oze· 

rine beş oda, bir matbah, bir heladan ibaret olup ayrıca 
bir kargir ahırdan ibarettir. 

1 
icabında 63 dönüm araziıi birlikte satılır. Görmek ve 

görüşmek için Kadıköy , Moda caddesi, Zühal sokak 
No. 2 ye muracaat. 1 

Sayfa 3 
w tfi'f°=rt+iifft -

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

14 - 3 - 1938 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert {Ble dur) 
Buğday kuılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Maiı jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Darı sar• (millet j•une) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Seaame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot ıec) 
Burçak 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noisdtes) 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
Suıam ,, ( ,, sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moin•) Yukarı (Plus) 

5 28 -
5 20 -

5 33 -

4 1 - 4 3 
4 17 -
4 32 50 

5 - -

8 - -
9 20 --

34 - -

58 

7 19 - 7 22 50 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 77 20 80-

,, oğlak 

Sansarderisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 
Tavşan 

Ponuk 

" ,, 

GELEN (Arrivages) 
Afioo (Opium) k 

Buğday (Ble) 595 
Arpa (Orge) 50 50 
Çavdar (Seigle) 63 

Un (Farine) 136 
Mısn (Mais) 56 -
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Hadcot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 

Yulaf (foinl 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lcotille) 
Nohut (Poia Cbiche) 

18 50 
13 -

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 6 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.J 
Ra:ı:mol 

K hndık (Noisette) 

20 50 
2 -

İstanbul 

GİDEN (Esportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) S -
Nohut (Poi.s chicbe) 
İç fındık (Nois dec.) 9 -
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire ı 
iç ceviı: 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
. (Marches Etrangers 

27 75 

Buğday (Ble) Liverpul 5 07 
• • Şikar o 4 1 O 
,, ,, Vinipek 5 58 

Arpa (Orge) Anvera 4 12 
Mııır (Mai•) Loudra 3 93 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 61 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -
K • • 38 -

Borsası 
14 -3-1938 

Paralar 
Sterlin 

1 Dolar 
20 Franıııı f r. 75, -

20 Liret 95, 
20 Belci.ka Fr. 80, -
Drahmi 18, -
20 İaveçre Fr. 570,--
20 Leva 20,-

1 Florin 65, -
20 Çek kronu 78,

A vusturya Si. 21, -
Mark 22, -
Zloti 20, -
Peogü 21,-

20 Ley 12,-
20 Dinar 48, -

1 İaveç kuronu 30,-
1 Türk altını -. -
Banknot -,-

632, -
l26,-
80, -

104 -
84,-
23, 

580, -
23, -
70.-
82. -
23,-
25,-
22,-
25,-
14, -
52,-
32,-
-.-
-,-

lst:ikrazıar 
Açılış l(apaı:ııf 

Türk B. 1 Peşin 19,20 19.20 
Türk bor. I vadeli 19.25 19.35 

" 
,, il Peşin 19.20 19.20 

" 
il Vadeli 19 • ..15 19.35 

istikrazı dahili 9-1.- 94.-

imtiyaz tabibi 'fe J'UI İtleri 

Di ... ktörü: lımeil Girit 

Çekler 
London 625, - 626,-
Nev York 0,8010 0,80 

Par is 23,57 23,5875 

Mi lan o 15,2185 15,23 
Brükael 4,7080 4,7155 

Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 64,1025 
Amliterd. 1,4437 1,4450 
Prag 22.7675 22,785 

Vivaoa 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Beri in 1,9822 1,9838 
Varşova 4,24..W 4,2467 

Budapeşt 4,0225 4,0!56 

1 Bükr•ş 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34.tH5 
Yokohama 2,75 2,1·533 

1 Moıkova 23,53 23,51 
Stokkholm 3,10 3 

Esham 
Açılış Kapanış 

Aslan çimento 13. - 12.85 
Merkez bankası 97, - 97,5!> 

Tahvilat: 
Acad. M. Vadeli 40.35 40.3:> 

r,.;-ıJııı t .. BilJıl,. aok•k l'b. l rı 

Sa,.!dığt "fer: ARTlJN Basıme''' 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptn. 

" ., 

Etrang~r : 12 moiııı Ptrs. :.aoo 

Le No. Ptrs. S 

MARDI 

Quotidien des Adjudicatiorn~ 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 
--.... ·····--

ADMINISTRA'l ıl ı 

Yoghourtchou H·n 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe gı;ı•1 

Telepbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pouı la Publicite ı'adreuer 
a I' Administration J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l' E tat 

Adreaae T elegraphique: 

lııtanbul - MÜNAKAS~ 

- ~- ______ '!!!.--- .. ~-- ..... ·-
T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui Avis 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Cautioa. 

Proviıoire 
Lieu d'adjudication et du 

Ca hier des Cbargeı Jours Heure 
--------·-------- --- -------

A) Adjudications au Rabais 

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

Con1truction route en beton arme 
pacba : 150 m. 

a la rue Kazım- Publique 909 16 68 25 Municip. Samsoune 24-3-38 15 -

RC'paration bitiment ecole Ergani 

Adduction de l'eau de source Chemsettin d'une 
dil!ltance de 4,5 kim. a Moughla. le captage, la 
conatruction d'un depôt du r cseau, la fournit\lre 
des materiaux necesuires et autres acceMıoires 

(cah. eh. L. 4,93). 
Prı'scntation carte actuelle et plan pour 1 etıta ıra-

tion du bourg Kaledjik 100 hectares 

200 

Pli cach 98582 47 

Publique l'hect. 25 -

Oir. lnstruction Publique 21 jour• a partir du 26·2-38 
Ergani 

6179 12 Ministere de l'lnterieur Dir. Rf'stau- 30-4-38 11 -
Tı!tion des Municipalitcıı Ank. 

188 - Municip. Kah'diik 21-3-38 15 -

Produils Chimiques el Pharmaceutiques · lnstrumenls Sanitaires- F ourniture pour Hôpitaux -- ---- .. - -·--- ---- ·-
Produits pharmaceutiqucs et articles sanitaireı Publique 1357 15 101 85 Com. Perm. Vil. Ourfa Dir. 13nit. lst. 21-3-38 10 -

pour hôpital Re2'ional Ourfa : 157 lots 

Eiectricite·Gaz-Ch:t.uffage Central (lnstallation el Materiel) ---- -- . ___ .,. ____ _ 
lnıtallation electrıque a la vılle Bolvadine (cah. Pli cıch 23000 4o 

eh. L. 5). 

Habillement - Chaussures 

Capoteı: 50 p. (aj.). 
Etoffe pour capoteı : 3000 m. 
Etoffe pour uniforı.eı d'ete : 12000 m. (cah . eh. 

P. 186). 
Essui-mains et articleı pour bain 

ı }j vers 

Articles de quincaillerie tels que : Tôleıı d' acier 
ıalvaniıee• : rondelles, tuyaux d'acier, papicr 

cm eri pour forreron, corvieres, ııcier rond,raccord , 
coudes isol.ıteurs, robinets et divers autres arti
cles simalaires : 28 lots 

Gre a gre 

" 

Gre a rre 

575 -
10350 -
37080 -

44 -
776 25 

2781 

Muaicip. Bolvadine 14·4·38 

Coın. Ach. Comm. G. Surv. D<>uan lst. 18-3-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 21-3-38 

,, 22-3-38 

Dir. Ocpôt du Croissant Rouge lst. 18-3-38 
Kızılay Han 

Com Ach. Econoın. Monop . K.tadıe 30-3-38 

14 -

14 
11 
g 

14 -

Fer rond: 82000 lcg. Pli cach 
Publique 

9020 - 676 50 1 Eıp. Ch. de fer Etat Haydarpacha '24-3-38 15 -
10 30 
14 -

Pelles d'acier: 800 p .- Paoches de 3 le. : 500 p. 
Fer U. 7 m . de longueur : 208 p. 19437,6 le.- Fer 

870 65 25 Municip. Ankara 18·3-38 

" 
le le. O 13 50 238 03 Com. Ach. Command. Naval lzmit 30-3-38 

L. 6 m. longueur : 174 p. 4071,6 k. ou fer U . 
6 aı. de lonırueur : 208 p. 16660,8 k.- Fer L. 6 
m. long-neur : 156 p. 3650,4 k. 

Provisions 

Concasaage de bles : 115 t. 

" "" :300" 

" ,, 
" .. " " 

Viande de boeuf : 

: 200 " 
: 150" 

14 t.· ld. d'agneau· ld . 
1 ton : 22 t 
1 S3von : 18120 k . (aj.). 

-

de mou· 

--~ ........ 

Pli cach 

" 
" .. .. 

Gre a gre 

I™---
l La modernisation de nos salines 

2116 41 
5490 -
2200 -
2610 -

5617 20 

M. Djavid, directeur des affaireı du sel aux Monopoles qui 
a affectue des etudes aux maraiı aalants de Tchamalti d'lzmir, 
est arrive en notre ville. il a ete elabore un projet en vue de 
creer du inıtallations du dernier ayateme danı tous letı maraiı

ııalants de Tnrquic. 
Des experiences sont actuellement tenteH pour eprouver la 

valeur pratique du p"ojet. Elles seronl pourııuivieı jusqu'en ete. 
De grands hang-ars seront con!itruits pour la conıe"ation du 
ııel extrait contre la pluie. Le but de ces installation et de ces 
ameiioratlonı est de reduiı·e a son miniırum le prix de revient 
actuel du sel. 

Les ventes de sel. tımt a l'interieur qu'a l'exterieur vont 
augmentant. Au courı de l'annee derniere, 150 millionc; de 
kgrl!I. de sel ont ete veodus dont IOO pour l'exportation. Le 
Japon eıt notre plus grand acheteur. Selon un accor paaıse a

vec les firmes japonııiıes aussi, 100 million• kgrs. de sel se
ront expoı:"tes cette anı:ıee aussi danı> ce pa11. On pense que 
notre produclİOD de sel de cette aonee ıera de 165 millionı 
kıra. 

Com. Ach . Milit. Tekirdag-h 25-3-38 

" 25-3-38 

" 
25-3-38 

" 
25-3-38 

1557 Com. Ach. lıatendance Marine K.pacha 30-3-38 

421 29 Com. Ach. Division Manissa 18-3-38 

l'assainissement de la plaine de Bursa 
et les travaux hydrauliqnes 

15 
ıs 

15 
15 
14 

15 

Leı grands travaux bydrauliqueı se poursuivent activement 
danı le pays tout entier. En particulier, l'amen•gement du baıı

ıin de Suıigirlik vient d'etre acheve. Deux regienı ont ete de· 
termineeı danı ce bassin, a HVOir la plaine de Bursa et ceJlea 
de Karacabey et Kemalpaşa. 

Leı travaux d'amenagement danı la plaine de Bursa, con•· 
tituentkla premiere zone, avaient ete entrepris des 1929. Le but 
qui etait poursuivi etait l'aaaainisııemenl de la partie mareca
geuıe, empecher lu inondations et munir la plaine d'un instal
lation de canaux susceptible de pourvoir a l'arroge des terres 
arablH. 

C 'eat iı cet effet que deı canaux de 69 kilometres de 69 ki· 
lometres de longueur, 2.t ponts, J regulateurı, et un si~hon y 
ont ete conıtruits et instalJes. Lea ravaux en vue de l'amena· 
gement de la riviere Nilufer, conıtituant ceus dea plus impor· 

tanb dans la plaine , aeront termineı inceuament. 

(a suivre) 

Du Ministere des Tra" 
Publics 

1- Objet de l'adjudication : Conslruction d'uı:ı r 

D~rme ~t •l'~andiaa~ment du caoal ıur une longueur ~~ 
metres a partır du regulateur. Le devis eıtimatif est de L . tışa 

2- L'adjudication aura lieu Jeudi 14-4-938 a 15 h· 
1 

.. 
1 

mi&1ion d'adjudication des Eaux, Direction Generale 11
'-

I 
du Miniıtere des Travaux Publie1, sous pli cachete. 

3 Ceux qui veulent faire det offres peuvent se P 
/, c

1 
abDi~r dtes chGarges 

1
technique et leı projets contre ı:q• 

ı a nec ior- enera e des Eaux. Ceux qui prendron 
djudication doivent fournir un cautionnement proviıoite 
18. 190 produire un certificat atteıtant qu'ilı ont entre~r 
aucceı dea Travaux Publics (eaux) pour une vaıeur p 
Ltqı. et exbiber un vecika du Ministere des Travau~ 

1 testant des capaciteı a conduire cea sorteı de travauj• 
doivent etre remiı a la Direction Generale dea Eauı ı' 
avant ceHe fixee au 2eme paragraphe, contre reçu. L 
survenus a la poate ne aeront pas pris en conıiderati011' 

Çarşamba 16.3.938 

Yuta ipliği (Aık. Fabr.) .\~ 613 
Bursa Necatibey kız enstitüsü mekt. dershane 

inş. (Buna Nafıa Müd.) .\~ 621 
Elbise imaliyeai (İıt. Erkek Öğr. Ok.) .\! 621 . 
Erkek lisesi asfalt ve kurşun tamiri (İst. Nafıa Müd.) ." 
Balmumu, çivi, çember, nalça v.ı. (İst. Jndr. SAK) ·'~ 
Yazlık er•t elbiıesi (Aık. Fbr.) .;'; 625 
Fenni ve umumi hela inş. (Kuyucu Beled.) ~\~ 625 
Galata.aray lisesine konacak kalorifer kazanı (Galata•• -~ 

.\~ 626 v ~ 
Konya-Ank. yolu arasında ihzar edilecek kum (KonY' a 

1 
Tasfiye edilmiş pamuk yağı (DDY) .\! 627 l 
Deniz motörünün güverte tamiri (Gümr. Muh. G. Koli'' 
"' Çul ve çuval (İnhiı. U. Müd.) .\~ 629 
.. Evrakı matbua " ,. ,, " 629 
Ur)a tahaffuzhanesinde yap. tamirat (Urla Tahaf. Miid·} 
Motopomp (İsmit Beled.) .V 632 
Menfez inş. (Malatya İlb:ı y.) .\! 634 
* Hayvan derisi (Tophane L-vz.) .\~ 637 
Beylerbey SH. traosit deposunun elektrik 

·'~ 6.38 
Levha yap. (Kayseri Nafıa Müd.) .\~ 639 
• Buğday ve .arpa (THK Cihanbeyli Şub.) .~~ 639 
Ampul (Ank. Mrk. Hıfzı. Mües.) X 639 
Yol malzemeıi tamiri (Kayseri Nafıa 1.üd.) .\~ 639 

* Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aitti'' 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayıs101 

l\llercredi 16-3-938 

Fil de jute (F abriques Milit.) N. 613 
Constr. classes et ateli er (Dir. T rav. Publics Brousse) ~· 
Confection de costumes (Dir. Ecole Normale lst.) N. oı 
Reparation plomb et ~cıphalte au lycee de garçon 

lst.) N. 623 J' 
Cire, clous, fer a cheval, ce:cles d'acier ete. (GendarıJI 

pıacha) N. 625 tı~~ 
Unirormes d'ete pour ıoldat~ (Fahriques Militaires) N. 
Con"tr. vespasienne (Municip. Kuuyoudjouk) N. 625 u' 
lnstallation chaudron p:>ur chauffage cer tral au lycee 

(l~ycee Galatasaray) N. 627 
Huile de coton raffinee (Ch. de Fer E.tat) N. 627 ()~' 
Rep. pont du mokur marin (Com. Ach . Command. 

Douan.) N. 627 ı/ 
• Camwas, toile et papiers imprimes (Dir. Gen. Mor.oP0 

Rep. au luaret d'Ourfa (Dır. Lazard Ourfa) N. 630 
Motopompe (Municipalıte h:ınit) N. 632 
Conslr. arches (Vıl. Malatia) N. 634 ~-
lnst. f'lectrıque llU depôt transit Beylerbey (lnlend. 1°P 
Placards pour pont (Dir. Trav. Pub. Kaisseri) N. 639 ~ 
"' Bles et orge (Ligue Avıation Turque Suc Djıhanbe}'l 
Ampoules (Dir. Hyg. Ank ) N. 639 j9 
Rep. materıel de route (Dır . Trav. Pub. Ka'isaeri) N. 6 

" Leı aıtt erisques indi.tuent un~ veıı te par 

N. B.- L .. Nos ındiyut.'ı ca rei'ard des 
journal dan• lequei l'aviı .a µaru. 


