


İzmir Belediyesinden: 

972 Jira 16 muhammen lıedeJi ke:;;ifli Yalı caddesinde 4 
ve 5 sayılı adalar ara ındnk:i 1 S ve l ,). 1 ~n vılı deponun an· 
kazı miit('ahhide ait olmak iizere yıkılma~1 işidin halesi haş· 

datiklikteki şartname~i veçhi!,. 22 3.938 .. aJı giiuii saat 16 ya 
temdit edilmi~tiı. iştirak Ptmrk i tiyenler 7:~ lıralık muvak
Lıt teminat makbuzu ve}a Lanka teminat mektubu ile ~öy
lenen ~iin ve aatte enciimene gelirler. 

Balıkesir Daimi Encümeninden : 

1 - Açık ek iltmeye konan i~: 

Ayvalık-İzmir yolunun Altınova-köprü ara::sın<iaki kı,.,. 
ınının te viyei turabiye VP. kalılırım inşaatı oluı· keşif bedeli 
9761 lira 16 kııaıı tur. (Muvakkat teminatı 7.i.2 lira 09 ku
ı u~lu r). 

2- Bu i ... e ait evrak şıııılar<lır: 

A- Profil, arızani maktalar, takib va tahrik turabiye 
cetvelleri, ıne .. aha, kt·~if. vahıdi fiy.ıt cetveli 

B- Ek-.iltm~ şaı tname i 
C Fenni ı.artnanıe 
D- :\fokavele proje::-i 
E- Bayındırlık l.)eri genel ~artnamesi 
İstekliler hu C\ rakı 'illiyet ııafü! müdürlüğiirı<le veya da

iıni eııciiınen kah·mindc görebilirler. 
3 Eksiltme 3 l.~1,933 tarihinde ptrşembe giiııii saat l S 

de Ilalıkı'"lr vilayeti hükumet lıina"ında nıiite-:ı: kkil daimi 
cncumerı oda ındn } apılacuktır. 

4 E.k, iltmrvc girehilınek içiıı 93H yılı ticaret ve mu-
vakkat teminatının mal ~arıdığıııa }' ılırıldığırıa dair makbuzla 
938 yılı içm Nafıa 'ekaletirıdı•rı alınnıı:;ı 'c hu ııevi işlı•rc 
ğirmeğc a!ahivet vercıı miılea!ıhitlik ' •:sika,.,ı veya ek!iiltııır· 
den en .:o rı ı:ıekiz gıin ı'V\eJ vil.ıvet nafıa miidiirİiiğiinc u tı· 
lü daire· rnde ın[iıacaatla alınacak müteahhitlık vı•:sika 111ın 
ibrazı me ruttur 

5 - l ... teklilrrin yukarıdaki şa ı tlar \e 2190 ~ lu knmı
mııı hiıkümlni dairı•sindı-- hazırlarıavnrak ııııravvı•n lnı ihte ve 

• J 

"'aattc vilayet daimi encümenirıı> miiracaatları ilan olunur. 

Aydın İncir İstasyonu Müdürlüğe Eksiltme Komisyonundan: 

1- Eksiltmeye konulan iş: I ydın ilinin Erbeyli istaayonu ci· 
varında inşa edilecek meyvacılılt iıılah iııtnsyorıu binalarıdır. 
41806 lira f8 kuruş kesif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~unlardır: 
A- Kapalı zarf uıulile eksiltme şartnamesi, B· Mukavele pro· 

jesi, C- Bay1ndırlılt işleri genel şartnaınes, D· Fenni sartname, 
E- Keşif' metraf cetvelleri, F- Resimler. 

İsteyenler bu evrakı Aydın nafıa müdürlüğfinde görebilirler. 
3 Eksiltme 25.3 38 cuma günü saat 15 te Aydın hükümet 

konağında nafıa dairesinde toplanacak komisyonda yapılacllktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksıltmeyc girebilmek için isteklilerin 3136 liralık mu· 

vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı mü
teahhitliği veıiknsı göstermtsi, yaptığı en büyük işin bedeli 35 
bin liradnn aşağı olmaması . müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dıs \'eya mimar olınası veya bunlardan bırisile müşterek teklif 
yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lizımdır. 

6 · Teklif mektubları yukarıda 3 cü maddede yazılı uatten 
bir saat evveline kadar nafıa dairesine getiriler~k eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabılinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayei 3 cü maddede yazılı saate ka· 
dar a-elmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış 
olm uı lcizımdır. Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

Kayseri V alilitind en : 

Eksiltmeye konulan iş 1 ayseri merkezinde yapılacak ilk okul 
inşaatı olup bedeli keşfi 64485 lira 5.5 kuruşiur. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındırlık ışlerı genel şartnamesi. 
O - Yapı ışteri umuoıi ve fenni şartnamesi 
E- Hususi şartname 
F Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
~ - Proje grafik vesair ilişik evrak. 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayseri Vilayel Daimi 

Encümeni kaleminde görebilirler. 
Eksiltme 1.4.938 cuma günü saat 16 da Encümeni Vilayette 

_>apılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 483() lira 41 kuruş nıu· 

vakkat teminat vermeııı ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden tasdikJi ehli· 
yet vesikası ve fenni mesuliyetı alac k diplomalı rnühendiı, mi· 
mar veya fen memuru istihdam edeceklerine dair noterlikten 
tasdikli teahhüdnıııne. 

Teklıf mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat c\•elinc ka 
dar Encümeni Vıliyete getirilerek eksiltme komisyonu Reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektub
l.ırını nıhayet muayyen s. ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
muhur mumile kapcılılmıt bulunması lazıoıdır. Poııtada olacak ge· 
cikmeler knbul edilmez. 

* ıtı • 

] • Jebe ve öğrelmetı sanatoryumu su yolları yapılması. 
Bak: 1 t. Nafıa ."/lud. ilanlarına. 

- -- .. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• • • 
Haseki haataoesi için laboratuvar alatı ile teırihi marazi alitı 

alınacaktır. Bak: İst. Belediyeıi illnlarıoa 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa işletme binasında 
yaptırılacak aşağıda muhammen bedeli ve muvakkat te· 
minatı yazılı asansör tesintı puarhk suretile yapılacak
tır. 

Pazarlık 24.3.938 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
Haydarpaşa gar binası içinde Birinci işletme komisyonun
ca yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı lazım ge· 
len vesaiki ve muvakkat teminatile pazarlık günü Komis· 
yona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait mukavele ve proje ve şartname ücretsiz o· 
larak Haydarpaşa yol başmüfettişliğind _o alma bilir. 

Muhammen bedeli Muvak. tem. 
L. K. L. K. 

Asansör tesisatı 1,000 00 7 5 00 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Topçu nakliye okulunun elektrik tesisatı 25 3.938 cu

ma günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa· 
tmalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Keşif bedeli 650 lira 91 kuruştur. İlk teminatı 49 liradır. 
Keşif ve şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli aaatte kanuni vesikalarile beraber Komisyonda bu
lunmaları. 

"' * • 
İnönüode yap. elektrik 1antral bioatı. Bak: İnşaat sütunun-

da T. H. K. ilanına. 

Mensucat-Elbise~Kundura-Camaşır v .s. 

Giimriik Muhafaza Getıf•) Komutanlığı l::stauhul 
. atınaJma Komisyonundan; 

Giimrük muhafaza memurları için 1135 takım elhbenın 
22.3.938 alı günü ::ıaat 11 de kapalı zarfla ek iltnıe~i yapı
lacaktır. 

Ta rnlanan tutaı ı ı 7,025 lira vı~ ilk tc>ıniııati 1278 liraıiır. 
Şartnaım~, ev~af komi yondadır. Görülebilir. 
1 tediklnin o gün ı•k::ıiltınc saatinden bir aal evveline 

kadar 2190 :;ayılı kanunun 32 ııci madde ... i hükıııiine güre 
hazırlayal'akları teklif ınl'ktublarını Galata ı·ski ithalat güm· 
rüğü lıina 111daki komi yona ~f~rmelni. 

Polis Mektebi Müdürlüğünden: 
Tahmin 

Cinsi eşya Miktarı bedeli Tutarı Mu•ak. tem. 
lira lira lira kr. 

Dahili elbise 150 takım 12 1800 t 35 
Şapka 150 aded 150 1 t 25 

Mektebimiz stajiyer polisleri için yaptırılacak olan yu· 
karıda yazılı elbise ve şapkanın satın alınması açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Elbise ve şapkaların 24 mart 938 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 10 da Yıldızda Polis Okulu binasın· 
da ihalesi icra kılınacağından tal;bterin bu babdaki şart
nameyi görmek üzere Mektep Müdürlüğüne müracaatları 
!lan olunur. 

Kereste, tahta ve saıre 

Devlet Demiryollan Erzurum 10 cu İşletme Müdürlüğünden 

Bedeli muhammeni 31 ,250 lira olan 2,500 metre mı· 
kab kerestelik çam tomruğu 23.3.938 çarşamba günü saat 
15 te Erzurum 10 uncu İşletme binasında işletme komis· 
yonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin kanuni vesaik ve mütcahhidlik ve· 
sıkalariyle ve yüzde 7,5 nisbetinde pey akçeler;le birlikte 
komisyona müracaatleri ilan olunur. 

Şartnameler 156 kuruş mukabilinde Haydarpaşa, An· 
kara ve f:.rzurum işletme vezneleriylt!, Sarıkamış Kars 
istasyonlarından ve Trabzon transit durağından alınabilir. 

~t ,_ ...... _, ........... ---·--·-·-~---t-·· 111111 --· 
ne 

Mahrukat licnzin·Makine yaglan v. ~. w-
Kay cı i \1.ıkamı Vılayetirıden : 

Nafıa sil1ndırleri için satın alınacak beheı tonu 19 lira 

w 

ıo kuruştan 45 ton yıkanmış krihlc Zonguldak mad~n k 
mürii eksiltmeye konulmuştur. 

Ek-.iltme 25.3.938 cuma günü saat 15 de vilayet 
encümeni odasında yapılacaktır. 

Taliplerin 66 lira muvakkat teminat vermeleri ~arttır. 

Şartnaım: nafıa miidürliiğii ve daimi encümende bedel• 
olarak görü1ebi1ir. Nümuneyi görmek i teycnlerin nafıa d 
iresine müracaatları. 

• 

Miiteferrik 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğiiııden: 
r!' 

İdare ihtivaci iı·in 1900 aciet 60X95, 515 arlct 50~' . ~ , 
santimetre ehlldında ceman 2 H5 adet poı.ta çanta ·ının f11 

hayan ı kapalı zarf u..:lilile ek ... i!tmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1.4.938 cuma giinii aat l:l de Biiyük Postttııt 

"ti"' 
Lina::ıı birinci katta 1 tanbul P. T. T. Müdürlüğünde ırıu 
şekki! alım satım komi-.yonunda yap.lacaktır. Küçiik bO 
çantaların beherinin bedeli muhammeııi 390 kuru~, bii)ıı 
hoy<lakilerin beheri 420 kuruı., hepsinin 9988 lir~ 50 ~ıı· .. 
nı~, muvakkat teminatı 749 lira 14 kuru~tur. ııa 

Talıhl~rin olbahılaki ~.ırtnamclerile ıniihürlii bez 1111 111.~~ ~ 
nesini gi;rmek üzere çalışma günlerinde mezkfır ıniidürltl &f 
idari kalem levazım kı'-mİna ek:siltme aalinrlen bir saat eı 
velirıe kadar da idaremizden alınını . müteahhitlık ve~ik851 

muvakkat teminat makbuzu ve)a hanka l#'!minat ıııektllb 
ve diğr.r kanuııi vt:-.ailr.::le olbahdaki tekliflerini havi u ·ııJıiOe 
göre lımı:ırlanmış mektublarını ) ukarıda a<lre i hildirılen ~l' 
misyon rei liğine makbuz ınukabilir.de tevdi eylemderi. ~ 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Adet Beherinin Mecmu vezni Beher kilo yekun 
kilosu kilo fi atı lira kr. 

kiloııı• 60 5 300 40 120 00 beıer 

60 8 480 40 
varyoz ,. 

192 00 sekizer kil01 

30 15 450 50 
varyoz a 

225 00 manıll (kii•ls 
demiri 

50 1,250 da nesi 100 50 00 tırmık 
90 1,600 1 IO 99 00 yaba 1 

Emaneten inşasına devam edilmekte olan Uzunköprü·Kef'f 
ve Ke,an·Malkara yollarında muktazi yukarıda cins, nevi ve 1'11' 
metleri yazılı alat ve edevat on gün müddetle açık eksilt~' t' 
konulmuştur. Talihlerin 52 liralık teminat mnkbuzlarile birlılı 

1 
22.3.38 salı günü saat 15 te vilayet daimi encümenine gelın•l•' 

İzmir lıi Daimi Encümeninden: 
( 

Nafıa dairesince olbaptaki şartl'amesine tevfikan uhn alıll ~ 
rak 25 çadır 1675 lıra mubaınrr.en bedelle 15 gün müddetle_•':( 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayıh yasa hükUıı' 1 
rine göre hazırlıyacaklan teminatlarile birlikte 28.3.38 pa:ıart• 
günü saat 11 de İli daimi eucümenirıe baş •urmaları. .. ~ 
Cerahpaşa ve Haseki hastanelerinde bir sene zarfında v~ I 

edecek tahriren 500 cenazenin gömülmesi işi. Bak: ist. beled•1 
ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edirne Kül\ür Direktörlüğünden: 

İlk 
Çoğu temin ah Cinsi Azı 

Kuzu eti 7800 t 1000 k. 

Muham. 
bedeli 

42 kr. 346 1. 50 kr. ,, . ,, 
Y atıh Ortaokulların mayıs 938 sonuna kadar ihtıY 1~ 

ları olan miktarı yazılı kuzu eti 15.3.938 deıı itibare0 

gün müddetle açık kırdırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin 2190 sayılı kanun hükümlerine göre tiC~ 

ret vesikaiarı ve teminatlarile birlikte 30.3.938 günü 5'et 
15 te Kültür Direktörlüğüude toplanacak Komisyona ~, 
meleri ve şartnameyi görmek isteyenlerin de pazar.1~, maada h~rgün Kız Öğretmen okuluna müracaatları 1 

olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda": 
l 

Müstahkem Mevki kıtaatının kapalı zarf u•ulile mü na&<•'..; 
bulunan 49800 kilo ayaktan siğır eti ihtiyacına talip çık,.ad1'· 
da.:ı pazarlıkla satın alınacaktır. 

ihalesi 21 Mart 938 Pazartesi günü saat 15 te kışlada jıl 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 12948 liradır. 
Teminatı muvakkatP. akçesi 971 lira 10 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komiayonda görülebilir. J1 
İıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıik• I" 

termek mecburiyetindedirler. J 
Paı.arlıta iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ~ 

maddelui~da ~e. şart.name.inde yazılı vesikaları ve tenıio•t İ 
vakkatelerıle bırlıkte ıbale Halindt!n evvel komiıyoaa mür..,.,.tıl 

1\ 
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Çorlu Kor Sabnalma Komisyonundan : 

•tr~· ~or birlikleri ihtiyacı için 300 ton yumuşak "e 700 tonu 
Ctltti 

0 ~•k üzer~ 1000 ton buğday kapalı zarfla mubayaa edile
Pa.r~:: !h•lea~ 4 Nisan 1938 pa:ı:arteıi günü saat rn dadır. ilk P~Y 
ll\bııt Lfi.'JO lıradır. İıtekliler şartna••·e ve evHfını Ankara ve ls
lllıtıa )( ' V. lrnirlikleri aatınalma Ko. da •e Çorluda Kor satın· 
d~ı,tirı:· ~•rında görülebibir. i.tekliler kanunun 2 ve 3 neü mad
·~ı te1ı:ı·"k1 belreleriyle birlikte belli ıon ve saatten bir saat ev
~ lllekt.pları Ko. na vermis bulua111aları. 
~ -- z::z: -
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

~ (Dünkü uüıhadao devam) 
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j İnhisarlar U. Müdürlüğü~~j 
Zonguldak Barut Deposu memurları için şartna

me ve projesi mucibince yaµ1lac ak mesai odası inşaatı 
pazarlık usu!il<! eksiltmeye konmuştur. , 

il - Keşif bedeli 415.56 lira ve muvakkat teminatı 
31. l 1 liradır. 

lll- Eksiltme 24.111.938 tarihine rastlıyan perşembe 
giinü saat 15 te Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 2 kuruş bedel 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle 
Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

mukabilin
Zonguldak 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile b~rlikte yuk'.arıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1254) 3 4 

• 
* * 

1- Nümunesi mucibince I080 adet tahta kürek pazar· 
lıkb satın almacaktır. 

II Pazarlık ~5.111.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 14 de !.<aba taşta Levazım ve Mubayaat Şube-

sindeki Alım Komisyonurıda yapılacaktır. 
lll- - isteklilerin paı.arlık için tayin edilen gün \le sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan .olunur. 

{1255) 3 - 4 

Sayfa 3 

1- İdaremizin Cibali Fabrikası ıçın şartnamesi mu
cibince satın alınacak bir adet e!ektrikli seyyar vinç açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat temi
natı 300 liradır. 

Hl - Eksiltme 25.lll.938 tarihine rasthyan cuma günü 
s aat 15 te Kahataşta Levazım ve Mubayaat Şubesind ~ki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parnsız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden . alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyer.lerin fiatsız tek
lif ve kataloğlarını eksiltme gününden bir hafta ev veli ne 
kadar Tütün Fabrikalar ŞubeEıine vermeleri lazımdır. 

Vl- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün \'e saatte yuk.'lnda adı geçea Alım Ko· 
misyonuna gelmel l!rİ ilan olunur. ( 1302) 4-4 

• • * 
1- Şartname ve nümunesi mucibince 13500 kilo yerli 

malı Nişasta Kola pazarlıkla satm alınacaktır. 
11- Pazarlık 29.lll.938 tarihine rastlıyan salı gü· 

nü saat 15 te Kab .l taşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Sartnameler parasız: olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İstekl i lerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Koınisyoıı .1 gelmeleri ilan olunur. ( 1405) 2 -4 

•ırll'ı~N 647 MW marka bila NKS 19M K 317 L 92 KD taş 
I\[) y çekici MKN 9395 ADRES LM ve NKS 130 K 81 L 17 
Q~ ı:~~ı reaiınli reklam ilinat ihale günü 15.4.38 MKN 5765 
579() A FS M ve NKS 50 K 50 LD boyalı demir dftğme MKN 
111 ~I( J 17914 M ve NKS 38 K 60 LD pamup örme fanila ko
Çi•tli ~ l565 JEEll 12 M n NKS 19 K 500 G 70 LD ağaç çer-
4856 l o;;gr.af resim MKN 323 NAŞ 467947 M ve NKS 1857 K 
~l\s 

140 
KD eaki bir adet binek otomobil MKN 322 NNI M ve 

324 NN l< 39 L 24 KD demir dokuma makinası aksamı MKN 
ıı aka 3 M ve NKS 65 K 36 L 39 KD demir dokuma makioa· 
~a tıt a~·ı MKN 231 NN 2 M ve NKS 96 K 30 LO demir doku-
2!} f<D ıneıi aksamı MKN 320 NNL 4 M ve NKS 90 tahmini 29 
fltl(N 

94
adi demir dokuma mal<inesi aksamı ihale günü 18.4.38 

~tct le 38 KAMER 276 M ve NKS 40 53 L 20 KD demir çek
iO l 5f:J>h gıı~~anizli MKN 9-i35 OSVA !-}8 3 M ve NKS 34 K 
il ~ KD pırınç havaga:ıı ile ısınır su kazanı MKN 9434 VCF 
1t~ll'i~e NKs 118 K 88 L 77 KD pirinçle mürett«"p porselen e
l<[) iç ~ŞYaııı MKN 602 demir boru 95 adet 43680 K 1894 L J2 
7~<tı l\.t Utru üç pustan fa:ı1a adi demir boru MKN 8213 BFE 
ltı~ıı.~ Ve NKS J5 K 200 G 48 L 73 KD topu bo}·ah p;ımuk 
l\ı) b cat MKN 8210 JABZ 7061 M ve NKS 5 K 870 G 40 L 75 
l\s ı;;llıa Paınuk mensucar MKN 7457 PCM 91607 608 M ve N 
~l\s li\() K 267 L 71 KD lastik levha MKN 8322 KK 1/5 M ve 
bıı, M K 26 L 82 KD üzeri adreı;;li demir boş kutu MKN 84-ll 
"tk,111 r.~e NKs il K 508 L 40 KD sun'i ipekten boyalı _boyu~ 
~l\N 

84 
k.N 8442 KS 27 K 1408 I 7 KD ıun'i ipekten dantela 

~•ttil 53 BB 1422 M ve NKS 27 K 500 G 28 L 10 KD asit 
t,hııı~ .•aleaelik ihale günü 20.4.38 MKN 7142 bila M ve NKS 
•ı.ttııcn\1 000 kilo vapurlara mahıus demir ve adi boyasız su 
~5() lM tı eşya Yemişd~ Tekirdağ iıkelesiodedir. MKN 9d7 EDF 
4179 M 'Ve NKS 146 K 35 LD sargılık kağıt MKN 8198 ML 
~l\.N 

1 
ve NKS 88 K 500 G 116 LD pamuk kordon ve saçak 

~~\' 566 LR RA 192652 30 M ve NKS ili K 30 LD kalorifer 

l 
• 

* " 
Nümu!tcsi mucibince 36000 ktlo 70X IOO eb' admda 

! 

şişe acnb.s laj kağıdı 7000 k ilo içki bandrol kağıdı ve 
250 kilo pamuk kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 24.lH 938 tarıhine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl- Numuueler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
ıV- İst~klilerin pazarlık ıçin tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gel meleri ilan olunur. ( 1264) 3- 4 

157,150 kilo 

579,200 " 

" 

• • • 

1 G ft() a.::~•i ~adyatör MKN 6569 AF !RDEı 5 M ve NKS 28 K 800 t bita M kağıt masurada boyasız yün iı-ligi MKN 9103 M (AA) 
hsı 'Ve NKS 714 K 151 L "O KD kaba mamulattan cilauz 

579,200 
573,200 

3833, 
313 

" 
" 

adet 

Sud1tıuhrik 

Reçine 
Neft yağı 
Amonyak 
Filit "'en müessir cms,, 
Filit tulumbası "Büyük,, 

2 
demir vana. (Devamı var) '1.1 ,, Pülvarizatör 

i· 60000 ,, Sinek kağıdı 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: l - Yuk:ırıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem malze-

t me şartnameleri mucibince pazar ıkla satın alınacaktır. 
t.itıai Muhammen bedeli İlk teo:ioab ihale günü 
11 ll - Pazarlık 25.lll 938 tarihine r stlıyan cuma· günü 

11t<f
11 

d miktarı Lira Lira kr. 
•. "~ .... emir 10 kalem 1226 91 95 19.3.38 cumar- · saat 16 du Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
• • '"

1'e 11 d K d l k .~ l•t tesi saat e Alım omisyonun a yapı aca br. 
( ~- ltı:nbul vakıflar başmüdürlüğü Ayasofyadaki inşaat ambarın- ili- Şartnameler p.ırasu: olarak hergün sözU geçen 
,ı ~~lıı ıı "cut Yukarıda cins ve miktarı yaulı demir Ye saire pazar- Şubeden alınabilir. 

1flllt ~•lacaktır. Pazarlığı yukarıda gösterilen gün ve saatte va- lV İstekliler pazarbk i~in tayin edilen gün ve saatte 

,ı ,, 
ltı~t-a.. "'llllüdüriyetindeka komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin b. k d d 

-.a.atleri. yüzde 7,5 güvenme paralarile ırlikte yu arı a a ı geçen 
'- ' Komisyona gelmeleri ilan olunur. { l .iOO) 3- 4 

-..........,&!Wı.:o u:...._·=·"r·v·........--.. -~ 1 • 
* * 

2,5 3 istahul Nafıa Müdürlüğünden: 7000000 adet bobin 2200,~ mim Sigara kağıdı ~::':e 
~t(. ·938 C . N f M"dü ı·· - - 2 " '" " " " 153 8 

uma rünü saat 15 te lstanbulda a ıa u r Uf!un· 
2500 20 5 Leylaki 

•11 • 9) ı· k ö s t ·- ' . " ' ,. " ,, )olt ıra eşif bedelli Talebe ve ğretmen ana oryoınu B 
h •rı •rık ek 'lt k l t 27 lOOO " " 26,5 " '' ., cyaz ' "•ttlc: "' aı meye onu muş ur. 

ıl~~tııa.llı •;el~, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husuııi ve fenni 295000 ,, " 28 '' ., ,, '' 
'1t-e•in~eerı'.. ~roje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 5500 ,, " 29 ,, ,, ,, " 
~l:ı"a.kklloruJecektir. 6500 ,, ,, Jt ,, ,, ,, " 

l'.ı lsteı 1 .l •.t teminat (57) liradır. . O 31 Lüks 
11.. ıı: ı e d 40 . ' " " " " " ,, .. l'et.. . tın en az: (500) liralık bu işe benzer iş yaphğnıa aır k d 
..... "'•tıd · 1- Yukarıda cins ve mi tarları yazılı 589900 a et 
\o lldİltlu ~en almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Nafıa k 

t tiea.-!tınden ekailtme brihi:ıde bir hafta evvel alınmış ehliyet bobin sigaı·a kağıdı şartnamesi mucibince pazarlı · la satın 
~ 0dası Yesikalarıle gelmeleri . (1200) alınacaktır. 
~- ~ 11 - Pazarlık ' 4 IV.938 tarihine rastlayan perşembe 
~:.~=:":":::::l'!J:::=-=.··=-

1
=·-.~~~N ~-P!fDTWTil:•-=-. • ..... - günü saa t 14 de l' abnt :• ta L<=> v a zım ve Mubayaat şube -

' "" ---=:- smae ı-.! Al ım K o ıı iı.;• on und a VJpıla l al~br. 
,ı nı Ş .... r t .rnmeler pc rasız ola rak hergün sözü geçen 

el· Şubeden ::ı lına bilir. 
,~ hi~ ~ ...... E:ksilt ıv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
j~ lala,bıt meye konulan iş: Bergamada Bakırçay ovası ve ne• saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 

15 ~ .... ~~:.arneliyab keşif bedeli 1.564.903 lira86 k~ru!t~~· ' adı geçen Komİ!ıyona gelmeleri ilan olunur. (1301) 2- 4 
IQ· t~ ~11.f ılttne: 11.4.938 tarihine rasthyan pazartesı gunu saat 

1 
... 

1'~011.\J la. Veklleti Sular Uınum Müdiirlüğü Su Eksmme Ko- * * 
ıt 1t 13-..... İa:ed"~•nda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. • . ı --· Şartname ve krokis i mucibince 2 ton yük taşıya-
lıı l~ iti _klılcr: Eksiltme Şartnamesi mukavele pro1eıı, Bayın- bilecek 938 modeli bir <!det kamyon açJk eksiltme usu-

11~ l erı l . . 50 r ra 
'oilind icne tartnamesi, fenni şartname ve pro1eyı 1 liy1e satın alınacaktır. 

~~ 'l Ek ~ Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. . . ll- Muhammen bedeli .HOO lıra ve muvakkat teminatı 
ili ~ 11t tıı\J •ıltıneye girebilmek için ist--klileria G0697 lira 12 o.n ık~ 
"t "~l'a ~~kkat teminat vermeııi ve 500 bin liralık Nafıa Su lşlerı 232.50 liradır. 
~- b11 lt:~ınasil inşaatı tal'lhhüd edib muvaffakiyetle bitirdiğin~ Hl - Eksiltme 28.lll.938 tarihine rastlayan pazartesi gü-
~:•, Yek~l ~afıa İflerioi başarmakta kabiliyeti olduğuna da~r nü saat 16 ela Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
·~ ~li\et-· aletınden ahnmış müteahhitlik vesikası ibraz etmeıu, d k d l k 
l 
't 111 te'-]·f 1 tt n bir e i Aiım Komisyonun a yapı aca tar. 

il\ t"'"el' "' ı mektublarını ikinci maddede yazı ı saa a . .. 
qt ~tr •ne klldar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz nıukabı· iV Şartnameler p ::uasız olarak her gün sözu geçen 

6' llıeleri lazımdır. Postada ol•n gecikmeler kabul edilmez. Şubeder. alınabilir. . 
J ">,,,... (632) (1324. 2 - 4 V isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaık 
i ~ ~ =::• ve yüzde 7,5 güvenıne paralııriyle birlikte eksilten: için 
l 'b~~ a..L!o • tayin t!dilen g .. n ve sn ttle yukarda adı geçen komısyona 
1 ·~~· Ye Y&zı İflvİ ( '..J • •tR ·~.ı[\ı r ~k /\• 406) 2 4 
~ ~"Qtii: lamaiJ Girit Ba1ı~dıit 7er· ARTUN Ba&ıruev:ı gelmeleri ilan olunur. ( 1 -

ı ·-- ---·--
1 

Muham. Teminat 
bedeli 

Haseki Hastanesine laborahn ar al atı 118,90 17,84 
,, ,, teşr\hi marazi alatı 169,32 25,40 
H aseki Hastanesine lüzumu olan ve muhammen be

delltri yukarıda yazılı bu'unan iki türlü alat ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. Listeleri Levazım Müdiirlüğünde 
görülebili r. İstekl iler hizalarmda gösterilen teminat mak
buz veya m~ktubile beraber 2 \.3.93S paı.artesi giitıü s ıat 

14 de D:ı irni Encümende bu\unnıahdırlar. ( t 480) 
e. 

• • 
Cerrahpaşa ve Haseki Hastanelerinde bir sene zar

fında vefat edecek tahminen 50ll cenazenin gömülmesi 
işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bu!llarm hepsine 1250 

lira bedel tnhmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde göriilebilir. (.;tekliler 249J N. h kanunda y azılı 
vesika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber L4.938 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende buluumahdırlar. (B) ( 1479) 

P.T.T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
620 kilo Muhtelif eb'adda Lama demiri 

2870 ,, ,. ,. Yuvarlak demir 
4200 ,, ,, ,, Dört köşe demir 

Miktar ve nevileri yukarıda yazılı üç kalem demir açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 999 Dokuz yüz Doksan dokuz 
ve muvakkat teıninatı 74,93 liradır. 

Eksiltme 23.3 ~38 tarihine ra!!tlıy.:ın çarşamba günü saat 15 te 
yapılacağ'ından isteklilerin şartn.ımeyi görmek i<:in hergün ek
siltmeye girmek için de teminat makbuzu ve evraki saireleri ile 
birlikte Komisyona müracaatlnı. (1242) 3-4 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

ü~eburgaz elediyesinden: 
t - Eksiltmeye 1 omılan İş: Liileburgaz Belediyesinde 

mevcut Projesi muc i bi ııce bir sakaf altında Sinema, O tel 
Gazino ve Teferrüatı inşaatıdır. 

'2 - Bu işin keşif bedeli: 3 I025 lira 11 kuruştur. 
3 Bu binanın Proje, Fenni Umumi ve hususi şart 

name ve miiteferri e vrakı Lüleburgaz Belediyesindedir. 
İstekliler Belediyeye müracaatla tetkik edebilirler . 

4- Eksiltme Lüleb ı rgaz Belediye Binasında 7 Ni~an 
938 Perşembe günü saat 17 de yapı 'acaktır. 

5- Eksil1 me kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 Eksiltmeye g irebilmek için isteklilerin 2 .\27 lira 

muvakkat teminat akçesi vermesi bundan başka Ticaret 
odası vesikası ile Nafıa Vekaletinden laaka\ on bin lira
lık İş yaptıklarına dair musaddalc vesikası göstermeleri 

lazımdır. 
7- Teklif mektupları ve teminat akçesi ihale gi" nü olan 

Nisan ayının 7 ioci perşembe giinü saat 16 ya kadar En
cümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacak
tır. Postadaki gecikme ve tehirler k abul edilmez. 

(1396) 2- 4 
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Adreaae T~lerraphique: 

lstanbul - M0NAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d'•djudicat. 

Prix 
e.timatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 

Conıtr'ı\ction-Reparation- Trav Publicı-Materiel de Construction-Cartographie 

Demolition d'un depôt. ?ublique 972 - 73 - Municipal ite bmir 22-3-38 
31-3-38 Coastruction route ajustement de la terre ı route Publique 9761 16 732 09 Com. Permanente Vil. Balikeıir 

Ayvahlc-lzmir 
Presentation carte actuelle vılle Yenicbebir 
Conatruction c:entrale electrique et inıtallation 

d'eau a lne.anu. 
Constructioq biti•ent ecole Priıaaire a Kai'Heri 

., ,, a la atation Erbeyli 
,, hôpita) pour lepreux a Elatiz (cab. 

cb. P. 485). 

.. 1990 -

" 7077 -

Pli cach 64485 55 

• 41806 68 

• 96923 64 

Municipalite Brousıe Y enichehir 30-3·38 
530 79 Lirue Aviation Turq11e Suc. Ankara 26-3-38 

4836 41 Vilayet Kalaseri 1-4-38 
3136 - , Oir. Trav. Pub. Aytlin 25-3-38 
6096 - " 

Elu:iz 24-3-38 

Produits Chimiqueı et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hôpitaux 

Articlea pour laboratoire (neceaaaire pour bôpital 
Haseki). 

lnıtru•eDt de diarlloıtic pour l'hôpital Haıelc.i 

Publique 

.. 
118 90 

169 32 

Electricite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

ConstructioD ceatrale elechique • ı .. unu ( voire 
Coaatruction). 

lnstallatioa electrique a ı · ecole artillerie 
,, Hceaseur au bltiaent exploitation Hay· 

darpaeha. 

Habillement - Chaussures 

Coıtumea : 1135 completı 
Coıtumea : 150 p. 
Chapeaux : 150 p. 

Tissus- Cuirs. 

Bois de Construction, Plancheı Poteaux ete. 

Tronc de boiı de aapin : 2,500 m3 (cab. eh . P . 
156). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Houille criblee : 45 t. 

Diver:s 

Grandı marteaux de 5 it. : 60 p.· ld . de 8 le. : 60 
p .- Fer de pic a aanivelle : 30 p.· Rateaux: 50 
p.- Vana : 90 p. (aj.). 

Tentea : 25 p. 
Enterrement pendant une annee 500 morts de 

l'hôpital Ojeraltpacha et Hısıeki. 
Sacs poJr facteur1 Oiv. diın.: 2415 p. 

Provisions 

Blcs : 1000 t . 
Viande d'arneau: 11 t . 
Viande de boeuf : 49,8 t. (aj.). 
Riz pour pilav : 5,5 tonnea - ld. poar ıoupe 

4,2 t . 

B) Adjudications a la surenchere 
TiHU1' d. coto11 et laine, teates, articleı electri-

q'1ea, hu ile pour machinea, article de cuisiae ete. 
Autoa camelote 
Cbausaurea : 1000 pairea 
Fer camelote ete . : 10 lota 
Location d'une prairie. 

Publique 

" Gre a a-r~ 

Pli cach 
Publique 

.. 

Pli cacb 

"Pli each 
Publique 

650 91 
1000 -

17025 -
1800 -
150 -

31250 -

Gre a gre 12948 
Publique 1210 et 7'40 

.. 
Gre a rre 

,, 

250 -
350 -

1226 

17 S4 

25 ~o 

49 -
15 

1278 -
135 

11 25 

4500 -
346 50 
971 10 
154 -

37 50 
53 -
91 95 

{ 
Co•. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. • ,, 

idea 

Liru• Aviation Turque Suc. Anltara 

Cem. Ach. lnt. lıt. Tophane 
1 Expl. Ch. de fer Etat H.pacba 

21-3-38 

21-3-38 

26-3·38 

25-3-38 
24-3-38 

Com. Ach. Comm. G . Surv. Douan. lııt . 22-3-38 
Dır. E'cole Arent de Police a Yildiz 24-3-38 

24-3-38 

10 Expl. Ch. de Fer Etat Enouroum 23-3 38 

Co • . Ach. Corps Armee Tchorlou 
Dir. lnatruct. Publique Edirne 
Co•. Ach . lntendance lzmir 
Com. Ach. Command. Iıt. Findildi 

Dir. Ventea Dt>uanes fatanbul 

Com. Ach. lnt . lst. Tophane 

.. 
Dir. Vakoufa lstanbul 
Coma. Ach. Co111mand. lıt. Findildi 

4-4-38 
30-3-38 
21-3-38 
21-3-38 

4-4-38 
25-3-38 
19-3-38 
31-3-38 

Heure 

16 -
15 -

15 -
12 

16 
15 
15 -

14 -

14 -

12 -

15 30 
15 -

11 -
10 
10 -

15 -

16 -
15 -
15 -
16 30 

14 30 
15 -
11 -

Du 

Avis Officiels 
Ministere des Tra"'~ 

Publics 
Adjudication : 

1 - Constnction du regulateur de Gomenek poııt 
rosage de Kozova dependant de Tokat, du canal et 
travaux d'arb. Devis estimatif Ltqs. 1225000. . 

2- L'adjudication atira Iieu le lundi 18·4-938 9 

sous plis cachetes a la Commis~ion d'adjudicatioıı de 
rection Generale du Ministere des Travaux Puhlics. ~ 

3- On peut avoir les conditions d'adjudicatiorı·1 jet du contrat, le cahier des charges generales de~ .. 
Publics le cahier de charges techniques et les proje~ 
Ltqs. 50 de la Direction Generale des Eaux. 

4- Ceux qui veulent faire des offres doivent 
une garantie provisoire <le Ltqs. 50500 produirr. uıt1 ~ 
cat attestant qu 'ils ont entrepris avec succes des ~ 
Publics (eaux) pour une valeur de 400000 Ltqs. et t 

un vesicat du Ministere des Travaux Publics :ıtlf'!;tl 
capacites a conduire ces sortes de travaux. Les pli5 

etre remis a la Direction Generale des Eaux une beıJr' 
celle fixee au 2me paragraphe, contre reçu. Leıs ret~ 
venuı:; a la poste ne seront pas pris en coosiderati0~ 

De la Direction Generale des Cheıniııf 
de fer de l'Etat 

Divers materielı en cuivre pour chaudicre, d 
yaux, barres et tôles en cuivre et en laiton d'uoe. 
estimative de 352722 Ltqs. seront acbeteı par 10~ l 
djudication sous pli cachete le lundi 2 Mai J 938 1 

h. au local de l' Administraıion Generale a Ank•'" 
Ceux qui desirent y prendre part doivent r; 

a la Presidence de la Commission le jour de l'• 
tion jusqu'a 14.30 h. leurs offres, unc garantie P 
re de J 7858 88 Ltqs. les certificats exiges par Jıı. 
un certificat de competence delivrc par le Mini 
Trava!.lx Publics. f 

Les cahiers des charges ıont en vente au P 
1764 Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydari'' 

Coutruction pont metallique (Municipalite Mila1) N. 6']9_ ,ı 
Manchc de lin et eıcalier pour pompier (Municipalite pıP 

• Lea aateriıqueı indıquent une vente par voıe de jıl 1 
' N. 8.- LH Noı indique• en regard dea articles '" 

jouraal dana lequel l'oiı a paru . 

1 

UCUZ ve ACELE 

SATILIK KÖŞ~ 
Nuhkuyuau, Mütevelli Çe4me aol..ak N. ı ı. 15tl' 

arazi üzerine Veyıel bey köşkü rayet ehven fiY~~ 
le satılıktır. Mezkur kö4k iki kat ve birde çatı p ı 
rioe beş oda, bir matbah, bir heladan ibaret olll 
bir kirgir ahırdan ibarettir. ..ı .. ,"' 

icabında 63 dönüm araziıi birlikte aatılır. ~G01 
görüşmek için Kadıköy, Moda caddeıi, zub
No. 2 ye rnuracaat, 


