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Gün Saat 

-) Münakasaıar 

~t, Tamirat, Nafia işleri, Mabeme, Harita 

~01•Uı-Haymana yolunun aruıada yap. şose tamiri 
~CQ'li kuabasının halihaxır haritası tan:ııimi 
Ç tı:ıanak " " haritaları alımı işi 
0buın Valiliğine bağlı lskilip kasabasının hnlihazır 

S llritasının alımı 
oluda Cumhurıyet anıtı önünde yap. trotuvar ve 

Ç •sfalt yollar inş . 
ts?a kız ortaokulu pencere tamiratı 

. •şehir-Çifteler yolunun arasında yap. şose tami · 

s .. :· ~.teınd) 
t •koy-Mibalıcçık " " şoıe inş . (tomd) 
•ki•eh· s- il · · ~ Y ır- oğ t " n " tamırı " 

>\'•lakta yap . muhavvele mrk. ilaveten inş . 
•k .-Kırşchi r yolunun arasında yap. toprak tesvi

'l' ·Yeıi, sınai imalat ile esaslı tamirat işi 
Utk hava kurumu mrk. ve Türltkuşu okulu binala

Lt tının ihata dıvarları ve asfalt yolu yap . (şa rt 1 L) 
s.~bleli( kauların haritaları ya p. 
IJ ıırya suyunun üzerindeki köprünün tamiri 
1\ 11rarılıdaki ılıca binasının tamiri 
~11Ya- Kaşınhan yolu arasında muntazam kaldırım 
~11Ş•atı 

11Y•·Meram yolunun arasında taş ihzarı 3i68-750 1113 

kapalı .1 . 33679 20 

" 
" 
" 

aç . eks. 

paz • 

n 

kapalı z 
paz. 

3000 
2500 -
4000 

99i2 08 

482 88 
17597 18 

11571 19 
12837 90 

701 59 
kapalı .1 . 178550 5 1 

n 

" 
oç. cks. 

.. 
" 

" 
" 

10431 13 

1312 50 
1540 -
318 50 

680S 44 

12135 37 
8532 45 1 • • " " ,, " " 3015 .3 

1~, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

lıbb· 
~ 1 ınalzeme ile edevatı cerrahiye aç . eks. 1010 95 
~Ucat, Elbise, 1'.unouı a , 'YA ..... ., .. 

~Gıı fanila: 43000 ad . (şart. ~87 kr) 
., 'J>luıa bezi (bak: mütef. aııtun.) 
tlbiac ve şapka diktirilmesi: 100-120 kat 

~ste-Tahta v. s. 

l\oatrıplak kalası (bak: aütef. sütun .) 

~iyat-Boşnltma-Yükletme 
lııb· 
l\~ •sular mamullh nakli 
1\ 011lih nakli: 10000 t. 

11ıı. 250 m3 
" 

~Benzi~ Makinc:_J'agları v, s. 

()dıın: 180 t . • gu: 2000 litre 

~0törin: 45 t. - vakum yağı: 1,5 t. 
0tııikok kömürü: 5S t. 

~ferrik 

8oy,, tutkal, çelik, saç ve boru, muhtelif tel , civa
ta ve somun, rondela, tandör, kontrıplak kalası, 
'•ndanza, kaplama bezi, lastik kablosu v.ı. 

Sııtu nlu makkaplar ve masa matkapları: 43 ad. 

lırki delme ve freze tezrihı: 1 ad. 
Dık tornalar: 3 ad. ( ıart. 3 rurup için 140 kr) 

~r•nit par~• taı.: 150000 ad. 

~hk, Zahire, Et, Sebze v. s. 

i't•lc: 38 kalem 
kllllek : ıso t. 

iknıelc cezaevi için ( 1 senelik) 

t k•elc 130 · 150 t . . . . 
k111ek Nevıebir (Cezaevı ıçı•) 

~ Müzayedeler 

Ç,nı odunu: 381 m3 

~iit~n : 298 kilo , 
S\tı harfli evrak ve koçan: 25 t. 

8 Q 0 t teneke: 500 ad. 
I Pel tnaı-ka kamyon: 1 ağ. 
Pekli meD1ucat 
Ç,ııı odunu: 135 m3 

,, ağaci: 122 ,, 

" " 141 " 
,, odunu 

kapalı z . beh . 1 80 

" beh. 17 50 

kapalı z. 

a ç . ekı . 

n 

" 

nç . eks. 

7500 -
1900 

625 

" k. O, 10 ve 0.3S 

" 
1800 

kapa\ı z. 48370 30 

,. 

" 
n 

n 

aç. eks. 
,, 

knpalt z. 

, ' 
aç. cks. 

aç. art. 

" paz. 
aç. art. 

,, 
" 
" 
" ,, 

55000 
28000 
30000 -
2 1262 50 

t . 27 

130 -

2525 94 
225 -
187 50 
300 -

747 90 

37 

962 84 
105 30 

ıoın 

115 50 

5 10 

910 15 
639 93 

5 120 -

157 50 

528 
143 -

49 

135 

3627 77 

f 

4000 -
2100 -
2250 
1S94 7S 

8!3 75 

900 

2 10 

50 63 

11 25 

46 92 
42 20 
42 25 

!79 45 

An karn Va'ilıği 

Dahilıye Vekaleti 
., 

" 
Bolu Nafıa Müd. 

6-6-38 
31-5-38 
31-5-38 
31-S 38 

23-5-38 

l S -
11 -
11 
ll -

15 

lst. Çapa Kız Ortaok. SAK 16-5-38 14 
Eskışehir Nafıa Müd. 30-S-38 c kadar 

" 
" Tophane Lvz. S AK 

Anknra Valiliğı 

TH K G en. Mrk . • 

An talya Belediyesı 
Bılecık Nafıa Müd. 
Turgutlu Belediyesi 
Konya Vilayeti 

,, ,. 

" " 

30-5-38 
30-5-38 
17-S-38 

6-6-38 

30-5-38 

6-6-38 
18·5-38 
24-5-38 
27-5-38 

27-5-38 
27-5i38 

" 
" 14 30 

lS 

15 

ıs 

15 

15 -
JS -

15 -
15 

Konya Memleket Hast. Başt. 27-5-38 15 -

Jndr G. Kom. A nk. SAK 2-6-38 10 -
Türkkuşu Gen. Dir. 26·5-38 15 -
TurKkuşu Gen. Dır. 21-5-38 1;, -

furkkuşu Gen. Oir. 26-5 38 

Knstamonu lnhısar. Müd. 21-5-38 
Devlet D. yol. U. id. Ank. 19-5-38 
Bilecik Naha Müd. 20·S·38 

Kas tamonu köy Eğitmen 
yetiş tirme kursu 

Afyo n K. hisar Bcled. 
Kütahya Tay . Alay ı Sı\K 

2S·S-38 

27-S-38 
23-5-38 

Türkkuşu G n. Dir. 

DevU ı..> . yol. Ank. H 

" 
" 

İzmir Bcled iyesı 

26-S-38 

paşa 30·6·38 
30-6-38 
30-6 38 
31-5-38 

Kaatao onu Koy Eğil. Yetiş.K. 25-5-38 
Malatya C. Müddeıumum. 20-S-38 

Afyon C. Müd feiumnmiliği 31-5-38 
Sıvas ,, ,, 1-6 38 
Nev şehır C . , , 17-5·38 

Kastamonu Orman Mühcn d . 23-S-38 
Balıkesir lnhısar. Başnıüd. 27-S-38 
lst. PTT Miıd . 30-S-38 
Ankara Lvz S A i\ 19 5-38 
Ankara Belediyesı 20·5-38 
lzmir ithalat G ümr. Müd . 26-5-38 
Kütahya Ormaıı Mühend. 20-S-38 

20-5·38 
20-5-38 
30-5-38 

" .. 
K rcaeli O rman Müd 

ıs 

10 -
ıs -
b-

14 -
14 
10 

ıs 

ıs -
15 -
15 -
16 -

14 -
16 

15 -
10 -

15 

15 

10 --
10 30 
14 
ıs 

ı s -
ı s -
ıs -

1nşaat. Tamirat· aha işleri ve Malzemesi- H ri 

İstanbul Levazım Amiliği Satınalma Komisyonundan: 

Maslakta yapılmakta olan muhavvele merkezine ilave
t en yapılan keşfin p zarlığı 17 ma ıs 938 salı günü s t 
14,30 da Tophanede Levazım amirliği satınalma komıs· 

yonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 701 lira 59 kuruştur. Teminatı 

30 kuruştur. isteklilerin belli saa e kom sy 

105 lira 
g ... lmeleri 

Bolu da Cumhuriyet anıtı önunde yapılacak Trottuvar ve ıuo

nsfalt yollar 9972 lira 8 kuruş keşif bedelile 23.5.938 tnrihinin 
pazartesi günü snat 15 tc Encümeni Daimide ih ıı lesi yapılmak 

üzere 15 gfin müddetle açık eksiltmiyc konulmuştur. 

Muvakkat temin h 747 lira 90 kuruştur 
Talibler on bin li raya kndar Nafıa Müdürlüklerinclen alınmış 

9.i7, 938 ehliyet vesikası gösterece-ktir. Evr kı keşfıye ve fenni· 
yeyi görme - istiycnlerin Bolu Nafıa Müdürlüğudc mür caat ey
lemeleri. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Konya Valiliğin bağlı Ereğli kasabasının halib zır h -
ritalarım ;ı alımı iş i k p lı zarf usul ile ~optan gbturiı ol -
rak münakasaya çık rılmı ştır. 

İşin maktu bedeli 3000 l iradır. 
İstekliler bu i~e aid ş rtna vesaı evr kı 

olarak Dahiliye Vekaleti Belediyeler m r H y 
wnO•l'-AU'- v •• "" ...... -

11 de Ankarada D biliye Vekaleti binasında topl 
Belediyeler İmar Heyetince yapılaca~tar: w 

Eksi tmeye girebılm k için isteklılerın aşagıd yazılı 
tcmin ... t ve vesaiki ayni gün aat 10 a kad r 1'.omi yon 
Reisliğine teslım etmiş olm 1 rı lazımdır. . 

A- 2490 sayılı kanunu l6 ve 17 nci maddelerıne uy-
gun 225 hralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Kanunun 4 ncü maddesi mucibınce eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imza~ıw. bir me~tup. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen Şeflıgınden muna-

kasaya girmek için alac kları vesika. 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar ma tbuz 

mukabilınde Komi on Rei liğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek te lif mektubl rmın ~adeli t ah

hüdlü olması ve nihaye bu saate kadar Komısyona gt!l · 
miş bulunması lazımdır. Bu ış. hak ında . fazla ·z ha.~. 1-
mak isteyenlerin Belediyeler imar Heyetı Fen Şeflıgıne 
müracaat etmeleri. 

• Konya Valiliğine b ğlı Ermenak kasabasını hali 
ha:ı/ haritalarının alımı işi kap h zarf usulile ve toptan 
götürü olarak ınünaka uya konulmuştur. 

İşin matbuan bedeli 2500 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname vesair evr kı bllabedel 

dahiliye vekalet belediyel r ımır heyeti fen şefliğin en 

alabilirler. 
Eksiltme 31 mayıs 938 t~rihine raslıy n 

t t de dahiliye vekaleti binasında toplannc 

ı unu a t 
k bel dıycler 

imar heyetinde yapılacaktır. . . 
Eksiltmiye girebilmek için i t ·klılerın şagıda. yazılı t _-

minat ve vesaiki aynı gü'l silat ona kad r komısyon reı 
fiğine teslim etmi'i' olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı k nunun 16 ve 17 nci m ddelerine u -

gun 187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
8- Kcnunun tayin ettiği vesihalar. 
C- Kanunun 3 üncü maddesi mucibince ek ı tmiye 

· · bir miini bulunm dıg~ ına dair imz 1 bir mektub. 
gırmıye w d 

D- Belediyeleı imar heyeti fen şefhgin en muna-
kasaya girmek içın alacakları vesika 

Teklif mektubları ihale gü ü s.ıat ona k dar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gö derilecek tekrf me tubla ının ıad~ ı t ah 
hüdlü olması ve nihayet bu saate k dar komisyona d 

miş bulunması şarttır. . . . 
Bu iş hakkında fazla izahat alm k ıstıyenlerın. beleiı 

yeler İmar heyeti fen şefliğine müracaat etmelerı. 
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Sayfa 2 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (33679) lira (20) kuruştan ibaret bulunan Polatlı 

Haymana yolunun I0+000-39-ı-ooo kilometreleri arasında şose 
tamirata ile taş ihzarat işi kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konul
muştur. Eksiltme 6.6.938 pazartesi günü ıaat 15 de Ankara Vi· 
llyet Dainai Encümeninde yapılacaktır. fıteklilcr teklif mektup
ları Ticaret Odası vesikası 2525 lira 94 kuruşluk muvakkat te· 
minat mektubu veya makbuzları ve Nafıa Vekaletinden 38 tak
vim yılına mahıuı olarak aldıkları müteahhitlik vesikalariyle 
birlikte ıözü geçen günde saat 14 de kadar Encümen Reisliğine 
vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlnhünde görebilirler. 

* * * Keşif bedeli 178550 lira 51 kuruştan ibaret bulu
nan Anknra-Kırşdıir yolunun 80+000-103+500 üncü kilo
metreleri arasında toprak tf'- viye&i, s ınai imalat ile esaslı ta· 
mirat i~ i kapalı zarf usulile ek iltmey<: konulmuştur. 

Ek iltme 6.6.938 pazartesı günü ,., at 15 te Ankara vila
yeti daimi encürnentnde yapılacaktır. is teklilerin tt~klif mck
tııoları, ticaret oda"ı ' e ika:;ı ve 10 l 77 lira 53 kuruşltik 
uınyakknt teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa veka
letinden 938 takvim yılına mahc;us miitaahhidlik vesikalarile 
birlikte sözü geçen günde saat 14 e kadar encümen reisli
ğine vermeleri. 

Keşif ve ~artnameyi her gün Nafıa ınü<lürliiğiinde görü · 
lehilir 

E kişehir Nafıa lüdürlüğünden: 

E kişehir-Çifteln yolunun 3+080- 13+0ı)() kilometreler 
ara ıııd.ı yapıJacak 17579 lira 18 kuruş ke if bedelli ~0"" 
esa lı tamiratının kapal: zatf U!:inlile yapılan eksitınelerinde 
işe talip zuhur etmediğinden 2490 numaralı kanunun 40 lncı 
madde ine tevfikan ve evvelce ilan edilen şerait üzerinde 1:1 
mayı 938 tarihınden 30 may~s 93H tarihine kadar pazarlık

la ıhalesi takarrür etmiştir. lc:.teklileri n evvelce ilan edildigi 

11 ekilde vilayet daimi erıcümenirıc müracaatları. 

• * • Sarıköy Mihalıççık yolunnn 4-l-400-13+450 · kilo
metrelerı ara ında yapılacak 11571 lira 19 kuruş keşif lıe· 
deJii yeni şo e inşaatı kapah zarf usulile ek;iltmelerinde ta
lip zuhur etm diğinden 2490 numarah kanunun 40 mcı 
maddesine tevfikan evvelce ilan edilen şerait üzerinde 13 
mayı tarihiml~n 30 nıayb 938 tarihine kadar pazarlıkla ıha
le:ıi takarriir etmiştir, 1 te klilerin. evvelre ilan edildiği şe
kilde vilayet daimi e~ıcüınenine ınüraeaatlan. 

l tanbul <.tapa Kız Ortaokulu. Satınalma Komisyonundan: 

16.S.938 pazartesi günü saat 14 de: Kültür direktörlüğii 
hina ında ]iseler muhasebeciliğinde toplanan okul ehiltme 
komi yonu oda ındn 482 lira 88 kuru hP~P.lij Camı kız or- ---· ... •v• vl-:n\ aıı ogrettıar. 

Muvakkat teminat 37 Jiradır. 

1 .te h. liln. en az 500 liralık Lu i şe benzer i.: yaptırdığına 
dair ıdareler~."~.en . almı :.: olduğu ve ikalara j tinaden fstan- • 
bul afıa mudu r luğünclen pazarlık tarihinden birknı· gün ev
\•el alınmış ehliyet ve Tıcar ı Oda ı v ikaJarile geJmoleri. 

T~r.k Hava Kurumu Genel .Merkeziııden: ı 
Ankara l ürk Hava kurumu ınerkezı· ve Tu'" rkku k 1 1 . J • , § il o il ti 

)JOa arı.nırı ıha~a duvarları ve n folt yolu yaptırılacaktır. 1 

MÜNAKASA GAZETESi 

!3u işe ait evrak Nafıa Müd. görülebilir. 
lıteklilerin bu işi yapabilec,.klerine dair Nafıa MüdürlüA-ünden 

alınmış veıika ile 938 senesi için Ticaret odasından alınmış vesi· 
kayı ve muvakkat teminat makbuzunun yukarıda yazılı gün ve 
saatte V. Daimi Encümenine ibraxile müracaatları lüzumu ilin 
olunur. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir-Söğüt yolunun 9 + 500 -10+ 830 kilometreleri 
arasında yapılacak 12837 lira 90 kuruş keşif bedelli şo
se esaslı tamiratının 9.5.938 tarihinde yapılan kapalı zarf 
usuliJe eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden 2490 nu· 
maralı kanunun 40 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre 
13.5.938 tarihiudeo 30.5 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar temdit edilmiştir. Eks!ltme kapalı 
zarf usulile olup Vilayet Daimi Encümeninde yapılacak-
tır. Muvakkat teminat 962,84 liradır. · 

Bu işe ait evrak: Tafsilat ve hulasa keşifleri grafik, 
sınai imalat projeleri, fenni ve eksiltme şartnameleri, mu
kavele projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde görüle· 
bilir. İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
•esikasını ve Ticaret odası vesikasını teklif mektublarını 
eklemeleri şarttır. Teklif mektublarının saat 14 e kadar 
makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdii 
lazım olup postada vaki olacak teehhür nazarı itibare 
alınmaz. 

Turgutlu Belediye inden: 

Keşif he.Jeli 318 lira 50 kuruştan ibaret Urgan lırlaki ıh

ca hinasınırı tamiri işi 3.5.938 tarihinden i iharen 20 gün 
müddetle açık eksiltmeve konulmııştıır. 

ihale 21-.5.938 tarihine müsadif Salı gfüıii saat 15 ledir. 
Taliplerin nıezkiır gün ve ~aatle Turgullu belediyesine 

müracaatları 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Konya-Meram yolunun 2+ 113-7+ 138 inci km. arasında ihzar 
ettirilecek olan 3015 m3 kıramlık ham taş ihzarı işi. 

Keşif bedeli 8532 lira 45 kuruştur. 
ihale 27-5-938 cuma günü saat 15 de Vilayet daimi encüme-

ninde yapılacakbr. 
Muvakkat akçası 639 lira 93 kuruıtur. 
Bu işe ait evrak Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İıteklilerin bu ite yapabileceklerine dair Nafia müdürlüğündea 

ahnmıt veıika ile 938 aeneıi için Ticaret odasından alınmış ve
sikayı ve muvakkat teminat makbuzunun yukarıda yazılı 

ıün ve ıaatte Viliyet daimi encümenine ibraz ile müracaatları 

ilin olunur. 

-- . - .... ,,-·•y• J LU 1 uı U\o -
Konya Memleket Hastanesi Battabibliğinden : 

Konya Memlek«!t ha t · ·h · .. k ı anesı ı tıyacı ıçın alınacak JOIO lira 95 
uruş muhammen bedelli 146 kalem tıbb" ! • 1 . . 27· . ı ma zeme ve edevat 

cerra ııyenın ıncı cu111a günü "h l . l -
ka ı a esı yapı mak uzere aleni müna- ı 

saya çıkarılmıştır. Talip olanların mezku" - d 
v·ı· E r gun eve saat 15 t 
. ı ayet ~cümen odasında hazır bulunmaları ve eraiti ö ~ ren e 
ısteyenlerın de Hastane Baştababetine müracaatl~rı ilan !ıun:~k 

16 Mayıs 1938 

Kereste, tahta ve saire 
• * • 

Su··tu
Kontrplak kalası alınacakhr .• Bak: müteferrik 

nunda Türkkuşu Genel Direk ilanına . 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresindell 
Filyos deposuna 31.5.938 sonuna kadar gelecek takriben ~0·'!: 

ton maden kömürünün boıalhlması ve makinelere yükletıllll k 
işi 19.5.938 pertembe günü saat 15 te ihalesi yapılmak üı.ere a~ 
eksiltme uıulile ekıiitmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 

1
: at 

liradır. Bu işe girmek isteyenlerin 143 liralık muvakkat tcrıııJI JI 

d \un• 
yatırarak 1.7.937 T. ve 3645 sayılı Resmi Ga:ı.ete e neşro 11• 

talimatname hükümleri dahilinde müteahhitlik vesika v~ .be~•lş
namelerile birlikte ayni gün ıaat \ 5 e kadar Ankarada lkın~• e· 
letme Komisyonuna müracaatları lazımdır. Şartname ve rnalc•" 
le projeleri komisyonca parasız olarak göıterilmektedir. 

Kaatamonu inhisarlar Müstakil Müdürlüğünden : 

E 1 ·1· d"l "d . ki" t . 1 - . "dd t" iç\ııd' vve ce ı an e ı en ı aremıx na ıya ış erınm mu e ı . ıf" 

talib zuhur etmediğinden şartnameıinde muhammen bedeli.er• t• 

tırılmak ve teslim ve tesellüm günleri tadil edilmek suretıle Y 
niden münakanya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7500 lira ilk te minatı 582 liradır. lo· 
Eksiltme 21.5.938 cumartesi günü saat 10 da Kastamonu d• 

hisarlar Müstakil Müdürlüğü binasında teşkil olunan komisyorı 
yapılacaktır. Ç• 

Şartnameler Kastamonu, Daday, Tatköprü, inebolu, .b:rde 
Kün İnhisarlar idaresinde görülebilir. Taliplerin gün ve saatııı 
teminat makbuzlariyle birlikte komiıyona müracaatları ilil1 <r 

lunur. 

~~~~""!!!!!!!~~~~"!!!!!!!!!~~~~""""""!~~,,,,,,,,, 
Mahrukat Benzin-Makine yağ'ları v ~ 

1 

Afyon K. Hisar Belediyesinden: 

Belediye elektrik santralının 938 yıla 45 bı n kilo rtlo· 
törio ve 1500 kilo vakum yağı ihtiyacı 10.5.938 taribirı• 
den 27 .5.938 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksilt· 

miye konmuştur. 
Motörinin beher kilosu muhammen bedeli 10 ve vaktıfl1 

yağının 35 kuruştur. 
İhale!li 27.5.938 cuma günü saat 14 de encümeni b~· 

lediyece icra edilecektir. Şartlarını V.:!>air h:ısusatıot Öf 
renmek istiyealer her gün belediyeye müracaatla öğrene· 
hT 1 
'~§tef<ıııerın belli iÜn ve saatte dairei belediyede hazır 

bulunmaları. 

Kütahya Tayyare Alayı Satınalma Komisyonundıın ; 

Kütahya tayyare alıo.yı irin (55) t ·· "k k 1.1ıı· 
Y on ıomı o alınacaktır. '' 

ham men bedeli ( 1800) ıiradır. 
Eksiltme 23 mayıs 938 pazıutesi günü uat ( 10) da KütahY3 

Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Ekailtme açık olacaktır. 

Kf şıt bcdelı I04 31 !ıra 13 k uru~lu r. / ~~~~~~~~~!'?":~~~~~~~~~~!!!'_~~---
Mu vık kat teminat 782 lira 33 kuru tur ·· ._.. .... , 

Pr~je ve kP~İf evrakı bir lira mukabilir;d~ Hava kurumu 
1 Mensucat-flbise-l(undura-Çama~ır v .s. 

Muvakkat teminatı (135) liradır. 
Şartnamesini ~görmek isteyenler her gün 

cek olanlar da kanunun icapettiği vesaik 
larile birlikte muayyen günde Satınalma 
caatları. 

ve ekıiltmiye gire' 
ve teminat makbuı· 

komisyonuna müra· 
hesap ışleri şubesinden alınır. Y 

İhale 30 mn~ı~ pazarte:,İ gün[i saat 15 tc Ankara Hava 
Kurumu merkezınde kapalı zarf usuJile yapılacaktır. Teklif 
".~ektubları, ıhaleden bir ... aat e\ veline kadar sağıda 
go terılen vesikalarla hirlıkte bir makbuz rnukeb· ı · d :. l 

k 1
. . , ı ırı e gene 

se re ter ığıne te li m edilmelidir. 

. lste~lilerin Nafıa vekaleti tarafından verilrn müteahhidlik 
vcısıka ıle 2490 sayılı kanunun 2 ve ., u··n ~·· dd ı · ı ·> • t,u nıa e erını e 
yazılı vesikaları hafa olmaları J<lzımdır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara .Sıı. Al. Ka. 

Bir tanesine 180 kuruş fiyat tahmin edilen 43 000 -
fanila kapalı znrf usulile 2.6.938 perşembe günü, saa/~~ 
da satın alınacaktır. 

Buna ait şartname 387 kuruş karşılığıoda Komisyon· 
dan alınabilir. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5120 ı· 1 k . k ıra ı temınat 
~e anunun Ye şartnamede yazılı vesikaları muhtevi tek-

Antalya Belediyesinden: 
hf m~ktublarının belli gün saat 9 za kadar k . 

1 vermış olmaları· omısyona 
Ant~l~aya bağlı Akseki, Manavgat, Gündoğmuş, Serik. El· 

mal_ı, Fınıke, Kaş kazalarında tahminen bir hektarlık hali hazı r 1 

harı~alarının yaptırılması işi belediyeler imar heyeti fenniyesince 
tanzım olunan şartname dairesinde eksiltmeye çıkarılmıştır 

Y~pıl~cak haritaların muhammen bedeli meskün nrazini~ hek
tarı yırmı gayri meskun onbeş liradır. 

. Münakasa kapalı :r:arf usuliyle 2400 Hyılı kanan mucibiace 
ıcra olunacaktır. 

Muvakkat teminat 1312 lira 50 kuruştur. 
Munakasa 6-6 93~ tarih~oe müsadif pazartesi günü saat <'D 

b~ş~e ~ntalya Beledıy~ daıreıinde icra olunacağından teklifler 
n.> nı ~u~~e ~aat ~n ıkıye kadar Antalya belediye ciaireainda ha
rı ta bırlığ~ rıy~setın~ makbu.z mukabili tevdi olunacaktır. 

1
• Podıta ıle gunderılen teklıf mektupları iadeli taahhütlü olmaaı 
azım ır. 

Şartname Antalya beled" h b · d 1 ıye mu ase eııo en parasız alınabilir . 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Konya·Meram yolunun 2+ 113- 7+ 138 inc"ı km a d 
t ·ı k · rasın a ih-

zar e ta ece olan 3768.750 M3 blokajlık ham tac "h · · 
M kk t t · "' ı zarı ıfı. 
u~a a emınat akçası 910 lira 15 kuruştur. 

!<eşıf bedeli 12135 lira 37 kuruştur. 
ihale 27.5.938 cuma günü saat 15 te Daimi E ·· · d 

pılacaktır. ncumenın e ya-

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 

Kumaşı Türkkuşu tarafından verilmek üzere Tü kk 
mensubları için 100 ila 120 kat elb. k r uşu 
lacaktır. ıse ve şap a yaptıra-

- Her takım elbisenin muhammen kıymeti Ank 
Inönü teslim olmak şartile 17.50 liradır. ara veya 

Bu işin muvakkat teminatı 157.50 liradır 
Elbiselerde kullanılacak harç vesair nü~unele . T·· k 

kuşu t f d ·ı ~ rı ur -
. ara ın an verı t:cektir. fotekliler bu nümunel J k-

sıltme ş t . . k er e e 
ar namesını ve mu ave)e projesini herşün Türk 

~~va Kurumu Genel Merkezi binasmdaki Türkkuşu "k l 
burosunda görebilirler. ı ma 

- Kati ihalesi 21 5.938 tarihine rastlayan cumartesi 
nu saat 12 de y.ıpılacaktır. gü· 

İsteklilerin belli gün ve saatte vesaı"k 
b 

ve teminatlarile 
irlikte müracaatları. 

" • * 
.. Randaza kaplama bezi alınacaktır. Bak: 

sutununda Türkkuşu Genel Direk. iliinına. 
müteferrik 

• • • 
180 t odun ile 2 bin litre gu alınacaktır. Bak: erzak sutunuıı 

da Kostaınonu köy Etitmen yetiştirme kursu Di •. i.lanına. 
::-== ~ -- -
Müteferrik 

Türkkuşu Genel Direktörlütünden : 

.Pilanör inşaatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve t tkal, 
çelık saç ve boru, muhtelif tel civata ve somun rond l" t~ndör 
kontrplak kalası, radanza kaplama bezi, lastik kablo e a, 
tın alınacaktır. ve uire sa· 

. M.uhammen bedeli GÜMRÜKLÜ ve KURU MTESLiM 48 370 30 
)ıra, ılk teminatı 3,621,77 liradır. ' ' 

15 Ekıil!me kapalı zarf usulile 26 mayıs 938 çarşamba günü saat 
• te Turk Hava Kurumu Genel merkezi binasında toplanacak 

Turkkuşu Satınalma komiayonunda yapılar.aktır. 
Alı~ıacak malzemeoin tam listesi, fenni evsafı, ekıiltme şart· 

namesı ve. mukavele müsveddesi Ankarada Türkkuşu ikmal bü· 
rosundan lııtanbulda Piyanno Direkto"' 1-- - d T k . E> r ugun en parasız verilir. 

e lıf mektubları 2-190 sayılı kanunun kapalı zarf usulüne te"' 
maı e~en madd.esi hükümlerine uygun hir şekilde kapatılmı O"' 

larak ıhale aaatınden bir saat evvP.line kadar T- kk ı"kşmal 
b- · ı . ur uşu ur?suna verı mış olmalıdır. 

isteklilerin belli gün \.e saatte veıikal .1 b b _ 
caatleri. arı e era er mura· 

İzmir Belediyesinden: 

Yeni yapılacak ve tamir edilecek yollar için ince kum· 
lukları tercih ed~l~rek alınacak 150 bin adet granit parke 
~aşı 13.5.938 tarı~ınden itibaren on beş gün müddetle 
Kapalı zarfla eksulmeye konulmuştur Muh k ·f 
b d 1· 2126 . . ammen eşı 

e e ı 2 lıra 50 kuruştur. 
. Belediyenin talebi üzerine müteahhid ihale bed J •• 

rmde .. b" e uze 
n ayrıca yuz ın adet taş daha vermeğe mecburdur· 



~~şif. ve şartnamesi baş mühendislikten ücretsiz olarak 
Qı ~rık edilir· Taşradan istiyenler posta ücretini gönder· 

0 
tlıdirlcr. Kapalı zarfla ihalesi 31.5.938 salı günü saat 

k 11 altıda belediye encümeninde yapılacaktır. Ve muvak
c a~ terninat miktarı 1594 lira 75 kuruştur. İştirak ede
: ~~r 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış 
'a~ lı~. mektublarmı i ule gJ ıli ~ olan 31.5 938 
e 1 

gunü saat 15 e kadar encümen reisliğine vermelidir· 
t, 

D 
evlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden 

tı Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatla
'a Y~zılı muhtelif 3 grup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek 
el'tıle 30.6.938 perşembe günü saat 15 ten itibaren sıra 

\q Ve kapalı z rf usulile Ankarada idare binasında sahn 
llac:aktır. 

ııı11 Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen miktarda 
a;akkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
~tıa rnüteahhitlik vesikalarını ve tekliflerini ayni gün 
Ş 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

... 1 artnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez· 
~tf 1nde satılmaktadır. 

Muham. Muvak. 

~ r ezgahın cin"'İ Miktarı bedel teminat 
1 aded lira lira 

Sutunlu matkaplar ve masam at-
~ kapları 43 55000 4000 
3 Üfki delme ve freze tezgahı l 28000 2100 

Dik tornalar 3 30000 2250 

~ 
~ahire, Et ve Sebze: 

Adana Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
S~Yh 
lıi an cezaev inde bulunan mahkum ve mevkuflara J .6.938 
'c ilden 31.5.939 tarihine kadar verilecek bir senelik üç yıldız 

~ti~ tıevi undan yapılacak 165000 kilo ekmeğin münakaı>aya çı
~tt 1•. olduğundan talip olanların ihale gCnü bulunan 30.5.938 
\t k•ı günü saat 11 de Adana C. M. U. liği makamında top· 

ıı~ olan komisyona müracaatları ve şartnameyi görmek is
~-ltı~t tatil günlerinden maada hergün Adana ve Mersin C. M. 

1lıklerine müracaatları ıliin olunur. 

Nevşehir C. Müddei Umumiliğinden : 
~~., . 
ltı\~·thı~ Cezaevinin 938 yıla haziran ayından itibaren 939 se· 
, 

111nın mayıs ayı nihayetine kadar bir senelik tayinah ek
~.alae 'Yaz edilmiş olduğundan taliplerin ihalf! günü olan 
\~ Runü Nevşehir Müddeiumnmilik dairesinde ve şeraiti an· 
\i •çın ihale gününden evvel Nevşehir C. M. U. liğine mü-

~tıneleri ilan olunur. 

Mnlatya C. Müddeiumumiliğinden: 

~ 
ı , senP.si haziran ayı iptidasından 939 senesi mayıs 
q:tı. günü akşamına .rndar Malatya hapisane ve tev· 
)~ eaırıde bulunan ve bulundurulacak olan mahküm ve 

~ l~~rın bir senelik yiyecekleri için tahmin edilen en 
, V\JUQ ve en çok 150000 kilo ekmeğin temiz ve ec-
b~~:ttfdelerden ari yerli değirmenlerinde öiütüJmüş ha
q Rday unundan pişirilecek ekmek 20 gün müddetle 
~Palı zarf usulae eksiltmeye konulmuştur. 20 mayıs 
."llıa gü ... ü saat 16 da tekarrür edecek bedelle is· 

\ıf~llc ihale edilecektir. Şartnameyi anlamak ve daha 
~q~ llıalümat istiyenlerin C. M. U. liğine ve eksiltmeye 
~ ~t<llek i.stiyenlerin de belediye rayicine göre mu
a~tl bedelic yüzde yedi buçuğu muvakkat teminat pa
t itrı 843 lira 75 kuruş ile birlikte ihale günü C.M.U. 
()!teşekkül edecek komisyona müracaat eylemeleri 

111lur 

S Sıvas C. Müddei Umumiliğinden : 
·~ 

\ '~ Cezaevinin 939 zenesi mayıs nihayetine kadar bir ae-
~t ltıtk ihtiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle en az 130 

tıı 
ıı Çok 150000 kilo olarak alınacak etc111ek çarşıda satı· 
~~: l'lcvi ekmekten ve belediye nnrhı üzerinden tenzilatla 

1~ .. l'lıtk üzere 11.5.938 tarihinden itibaren kapalı zarf u· 
"1 tttı· T tıı~<I 1 gün müddetle münakasaya konulr.ıuştur. alib olan~ 

~t~t t Yedi buçuk hesabiyle teminatı muvakatte veya ban
IJ~b~ ile haziranın birinci çarşaınba günü saat onda Sivas 
't 11k dai::-esiode müteşekkil komisyona ve daha ziyade 

~lıı11 lllınak iateyenHrin Cezaevi Müdüriyetine müracaatlara 
lir. 

' Afyon C. Umumiliğinden: 

~~~:~İ•hanesinin ı haziran 938 tarihinden mayıs 939 ıonuna 
~ tıatl\e mucibince bir ıenelik ekmek ihtiyacı için beher 
~1 ,,ttaın İtibarile günde 600 adet fabrikada öğütülmüş ikin-
t lllılt 

1 
Anadolu buğday unundan imal edilmiş ekmek kapalı 

~~'ılt tks~ltmeye konuln:uştur. Teminatı muvakkate 900 li· 
1 tli ~esı C. M.U.liğind müteşekkil komisyonda 31 mayıs 
~a~İallu S•at 15 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyen-

1011• müracaatları ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETES 

Kastamonu Köy EğitıAenleri Yetiştirme Kursu Direktörlilğ'ünden 

Temin İlk 
Mikdarı bedeli Tutarı teminatı 

Cinsi Kio Adet K. S. Lira K L. K. 
İkinci nevi ekmek 36000 8 2880 216 
Koyun eti 7200 40 2880 2J6 
Koyun ciğeri 
Sığır eti 
Smrılmış sade yağ 
Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin 

1 Beyaz peynir 
Kurıı üzüm 
Kuru soğan 
Patates 
Kesme şekt:r 

Mercimek 
Nohut 
Yumurta 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Sirke 
İnce tu7 

1800 
2700 

500 
1500 
200 
500 

: 400 
2000 
3000 
2000 
1000 
500 

ôOO 27 50 l65 12 38 
25 450 33 75 

127 50 3442 50 248 19 
55 275 10 63 
42 50 637 50 27 09 
50 100 7 50 
60 300 22 50 
27 50 110 8 25 
6 120 9 
5 150 il 25 

33 660 49 50 
12 50 125 9 38 
12 f10 62 50 4 69 

15000 l 150 11 25 
6000 22 50 1350 101 25 
1000 12 50 125 9 38 
1000 15 150 11 25 
700 7 49 3 68 

Gaz litresi 2000 18 360 'l:l 
Çay 20 350 70 5 25 
Un 1000 12 50 125 9 38 
Makarna 2000 25 500 37 50 
Hıyar 8000 3 240 18 
Prasa 1000 5 50 3 75 
Süt yoğurt 4000 15 600 45 
İsbanak 1000 2 50 25 1 88 
Patlican 15000 5 750 56 25 
Domates 1500 IO 150 11 25 
Kabak 10000 5 500 -:,1 50 
Taze bakla 1500 8 120 9 
Dolmalık büber 25000 1 250 18 75 
Taze fasulye 2500 11 275 20 63 
Taze yaprak 500 11 55 4 13 
Maydanoz 3000 demet 1 30 23 
Kuru sarımsak 50 15 7 50 56 
Marul 2000 5 100 7 50 
Odun 180000 1 50 2700 20'l 50 
Soda 500 11 55 4 13 

Köy eğitmenleri yetiştirme kursunun 1.6.938 den 30. I0.938 ıo
nuna kadar olan ihtiyacatından yukarıda yazılı maddeler ayrı ar· 
rı açık eksiltmeye konulmuştur. • 

Eksiltme 25.5.938 tarihine rastlayan ulı günü saat 14 de Kül· 
tür direktörlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ilk teminatlarını Mal direktörlüğüne yatırmaları ve 
alacakları makbuzlarla ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair olan 
belgelerle ihale günü komisyona gelmeleri. F~zla malumat almak 
isteyenlerin Kültür dairesine başvurmaları ilan olunur. 

b) ÜZ YE DELER 
----~------------~~-

Mersin Orman Mühendisliğinden: 

Beher M3 nın mu· yüzde 7,5 muvakkat 
hammen bedeli teminatı 

M3 Cinsi lira kr. lira kr. 
25 Çam 4 90 9 19 
25 

" 
4 90 9 19 

30 " 
4 90 il 00 

~o ,, 4 90 11 00 
40 ,, 4 90 14 70 
40 

" 
4 ~() 14 70 

39 
" 

4 90 13 17 
50 " 

4 90 18 38 
Meninin Evcili köyü civarında vaki Yakaek Oluk devlet or· 

manından yukarıda 8 kalemde yazılı kereatelik çam ağacı 11.5. 
38 tarihinden itibaren 25.5.38 çarşamba ırünü saat 16 da ihale e · 
dilmek üzere t .> gün müddetle açık ve köylü küçük arttırmaaile 
satışa çıkarılmıştır. Taliplerin şartnamede yazılı ve kereste işile 

işti~al ve geçindiğine dair vesikayı ibraz etmeleri ve şaraiti an· 
lamak istiyenlerin orman mühendisliğine ve ihale günü Mersin 
orman binasında müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Balıkesir çiftci emanet anbarında kalma kanuni •üddetini 
ikmal eden 14 kilo ekiciye ait 93t mahsulünden 21 balyede 298 
kilo tütün açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 27.5.938 gü
nünde yapılacak açık arttırmuya iştirakları İliil olunur. 

Kastamonu Orman Mühendisliğinden: 

Taşköprü kaı:asının Garipşah ormanından 9 ayda çıkarılmak 
şartile 381 M:i gayrimenkul çam ağacı 23.5.938 pazartesi günü 
saat saat 15 te artırmaaı yapılmak üzere beher metre mikibı 515 
kuruş muhammen bedelle açık artırma usulile satılığa çıkarılmış 
olduğundan isteklilerinin Ticaret odası vesikası ve yüzde 7~5 
teminat paraları ı alarak aynı günde Kaatamonudaki Orman Sa
tış komisyonuna a-elmeleri ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
4!!!m 

Harb okulunda mevcud 500 boş benzin tenekesinin 19·5·938 
saat onda pazarlıkla Ankara Levazım Amirliti Satınalma komis· 
yonunda satılacaktır. Tenekeleri g6rmek itıtiyenlerln harb okulu
na ve pazarlığına iştirak için belli vakitte komisyonda bulun· 
maları. 

Sayfa 3 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1- Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 

20,000,000 Mantar paıarlıkla satın alınacaktır. 
II- Pazarlık 6.6.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 14 de. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ııı - Şartnameler parasız olarak hergün sözü reçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- Eksiltmeye iştirak etmek istiye:nlerin Mantar nu
munelerini münakasa gününden evvel Alım Komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2295) J. -4 

• • • 
1- Numune Te şartnamesi mucibince 250 kilo 36X80 

eb'adında Aleminyüm kağıd pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 23/V !938 tarihine rastııyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- lıteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
~aatte yüzde 7,5 güvenme parıılariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona geln.eleri ilan olunur. (2580) 3-4 

* • * 
1- Şartnamesi mucibince 1000-1600 kilo bergamut 

esansı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 3 t .V.938 tarihine rastlayan 
günü saat t 5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

salı 

Şube-

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yilzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyon3 gelmeleri ilan olunur. (2712) 2-4 

• * • 
J- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve 

projesi mubibince yaptırılacak kargir ve betonarme isti
nat dıvarlarile filitre dairesi inşaatı 9. V.938 tarihinde iha
le edileceğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

11- Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat 
teminatı 2 254.78 liradır. 

111- Eksiltme 30. V.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
iımir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etme:r isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile in
şaat Şubeıinden alınacak ehliyet vesilrnsı ve yüzde 7 ,5 
muvakkat güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltmP. günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2714) 2-4 

P.T.T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
335 kilo Banka marka kalay ile 182 kilo külçe kurşun ntın 

alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli 691 lira 10 kuruştur. 

Ekailtme !8·5·938 tarihine rastlıyan Çarşamba gCinü saat 15 
te yapılacatından taliblerin 51 lira 83 kuruştan ibaret ınuvakkat 
teminatlarını vezneye yatırmak suretile muayyen gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. (25!6) 4-4 
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ynopti 
Ob1et de l'a judicatıon 

) Adjuditatıoas au Rabaıs 

Constructi~~eparati n 

Present af on carte aetuelle bourg E.reghli 

,, " " 
n " " n 

Ermenak 
lskilib 

e 

Rep de chaussee route Eskıehehir-Seugute (aj.). 
Constr. de ehauı e ıı route Senkeuy-Mihalıtchılc: 
Rfparatıon de ehausı · e s r ute Eskıeh hır-Tehif

tt-ler (aj.). 
Constr. trottoır en as ha ite pr · • le mor.um nt de 

la R publıquf iı Bolou 
Rep. d · chaussce s route Polatlı-Haymana 
Construetıon annexe au prevcntoriurn de • 
Rep. fenetres au oit · cole Secondııi e de jeuncs 

fılles a Tchapa 
Trnvaux de nivellement et d'arts et r p. s route 

Ankara-Kırehehır. 

Con!ltr. mur d'appui et route en asphalte pres bat. 
dır. Ligue Aviation Ank. (eah. eh L 1) 

Presentatıon eıırle actuelle dıvers bourgs 
R p du pont s r ute Bıl djik·VeE.irhan 

" bat. se trouva t a Ourganlı. 
Constr. pave s route Konia-Karapt ıar 
Manıpulation de pıcrres s route Konııı-Merıın 

3768,750 m3 
Manıpulatıon de pıerres s route Koni• Meran: 3 1•5 m3 

es 
Mode 

d'adjudı at 

Pli cach 

n 

,, 

" Gr a gre 
,, 

ublıque 

Plı each 
Gre a gn 

,, 

Pli caclı 

,, 

Pli caeh 
Pu liqu 

n 

" 

Prix 
estimatıf 

3000 

2500 -
4000 

12837 90 
11571 14 
17597 18 

9972 08 

33679 20 
701 59 
482 88 

178550 51 

10431 13 

1540-
318 50 

6805 44 
12135 37 

8532 45 

• • 
ıca ıons uvertes ujourd'hui 

C utioa. 
Proviaoıre 

187 50 
300 -
962 84 

747 90 

2525 94 
105 30 
37 

10177 c;3 

1312 50 
115 50 

s10 41 
910 15 

639 9'J 

Lieu d'adjudıcation et du 

Cahier deıı Cbargeıı 
Jours 

Miniıtere de L'lntErıcur Oır. Restau- 31-5·38 
ration Mu icipalite Ankara 

idem 

" 
Oır . 1 rııv Pub. Eslı:ieh hır 

,, 

" 
.. Bolou 

Vılayet Ankara 
Com. Ach lnt lst Tophane 
Com. Ach. Eeole Secondaırc de 

Jeunes Fille• a Tchapa 
Vilayet Ankara 

31-5-38 
31-5-38 
30-5-38 
30-5-38 
30-5-38 

23-5-38 

6-6 38 
17 5-38 
16-5 38 

6-6-38 

Dir. Grn. Lıgue Avıatıon Turque Ank 30-5-38 

Municip Antalya 
Dir. J rav. Pub Bıledjık 

Muaicip Tourgoutlou 
Vilayet Konia 

" 

" 

6-6-38 
18-5-38 
'4-5-38 
27-5-38 
27-5-38 

27-5-38 

f eure 

11 

11 
11 
15 
15 

15 -

15 
14 30 
14 

15 

15 -

15 
15 
15 
15 -
15 -

15 -

Produits Chimiques et Pharmcıceutiques _-_!!ıstruments Sanitaires F ourniture pour Hôpitaux 

Produits pharmaeeu ıqucs et ınstruments de dıırar- Publıquc 

gıe : 146 lots 

Habillement Chaussures 1 is us- Cuırs. 

Flanelleı de lame: 430 O p. (cah. eh P. 387). 
Toıle pour eouverture d'avıon (Voır Dıvcrs) 
Confeetıon de8 eostume et chapeaux pour a-.ıa 

teur& : 100-120 C"Omplets 

Bois de Constructıon, Planches l otenux ete 

Contre-plaquc (Voir Dıvers). 

Transport- Chargement Dechargeınent 

Transport d' rticles monopolıacs 
Transport d saole s route Bıledjık-Yt:'nicb hir: 2 O m3 

., houille 10000 t. 

Carburent- Huile 

trole : 2000 lıtres. 
Motorıne : 45 t.- Huile v cot aı : 1,5 t. 
Semi-eokc: 55 t. 

ho er 

Maehınc raboteuse horızonta e et a fraiser 1 p. 

,, outı 1 a tours : 3 p. 
n pour pcrcer : 43 p. eah. eh. poL.r les 3 

groupe P 140). 
Tuy u d'acier. collc, boulon, fıl metallıque, eerou 

madrı r, conhe-plnque, toıle eible en caoutehouc 
ete n cessaıre pr. eonstr de planeur 

Pave granıt: 150000 p. 

Provısıons 

Paın : 150 t 
Provısions: 38 lot . 
l-'aın pour le peniteneıer \fıon (pendant 1 annoe) 

" : 130-150 t. 
P .ıin pour le pı.l>nitencier de Nevehehır 

B) AOJudications a la surencher 
Bois de sapın : 381 m3. 
Tabacs . 298 k 
Dıvere papıers ımpr m s: · 5 t. 
Camıon : 1 p 
Tı sus de soıe. 
Boıs de 8. p n 

PJi each 

• 

Plı cach 

Publique 

" 
" 

Publıque 

n 

" 

Plı caeh 

,, 
n 

" 

,, 

Plı eu.h 
r ublıque 
Plı cadı 

,, 
• Publıquc 

c'ublıque 

,, 

" 
" 
" .. 

1010 95 

1 p 1 80 

IA p. 17 50 

7500 -
625 

1900 -

1800 -

28000 

3 o o 
55000 

48370 30 

21262 50 

r.,75 
130 11 

Bıdons vıdes: 500 .P Gri- a rre 

• 

5120 -

157 50 

582 -
49 -

1 3 -

135 

2100 

2250 
4000 

3627 

1594 75 

843 75 

900 -

50 63 
ı 25 

Chef Medecin Hipital Reg. Konıa 

Com. Aeb. Comm nd. G . Ge:nd. Ank. 
Dır. G n. Oı eau Ture Ank 

n 

Dır. G n. Oıscau Ture Ank. 

Oir. ~onoı oles Kastamonou 
Dir. Trııv Puol Bilcdjik 
Adm. G n Cb. de Fer E.tat Ank. 

Dir. Ecole Normale iı Kastamonou 
Mımieıpalıte Afıon Karahisar 

Com Ach Arme eAcrıen Kutahia 

{ 
Adm Gen. Ch de hor Etat Ank. 
Caisses Hayd rpaena 

ldeıa 

" 

27-5-38 

2-6-38 
26-5-38 
21 5-38 

26) 38 

21-5-38 
20-5-38 
19 5-38 

25-5-38 
27-5-38 
23-5-38 

30-6-38 

30 6-38 
30-6-38 

Dir ı n. Oıseau Ture-Dır Lot. lst. 26 5-38 

Municıp. lzmır 

Procureur G n. Rcp. Mıı atıa 
Dır. Ecole Norm le iı Kastamonou 
Proe. G ~. R publique Afıon 

,, 
• 

Sivas 
Nevch hır 

lngemeur Foret!"> Kastamonou 
Dir. Monopoleıı; Balık ir 
Dır. PTT. lst3nbul 
Munıeıp. Ank ra 
D r Venle Douan lzmır 
lng nicur Forets Kutahıa 
Com Ach. lnt Ankara 

31-5-38 

20-5-38 
25-5-38 
31-5-38 

1-6-38 
17-5 38 

27-5-38 
30-5-38 
20 5-38 
26-5 38 
20-5-38 
19-5-38 

15 

10 -
15 -
12 

ıs -

10 
15 
15 

14 -
14 
10 -

15 -

15 -
15 

15 

16 -

15 -
14 
15 
10 -

15 -
10 30 
14 -
15 
10 -

Avis fficiels 
De la. Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
. " Deux groupes de materiel de voie dont les 11

t ,c 
les valeurs estim tives sont indiques ci bas ıer00 ,cb 
tes separement par voie d'adjudication sous pli ~e 1 
le mardi 28 juin 1938 a partir 15 h. 30 au Jocal 
ministı ation Generale a Ankara. e 

Ceux qui desirent y prendre part doivent r~ıı> 1 
la Presidence de la Commission, dans des plı• · 
pour chaque groupe, le jour de l'adjudicatio0 . Jd 
14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire ~f 
en regard de chaque groupe, les certificats e"1 ıe 
la loi et un certificat de competence delivre P11' 

nistere des Travaux Publics. p1 
Les cahiers des charges sont en vente au ,c 

1. ı 00 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de HaydatP 
(2700) 

0
;,, 

Valeurs ,1 
Groupes Objets estimatives tO 

1 Jeux de changement de voıe 
croisement et coeurs en acier 1 ı;. 

au manganese. 323.700 ı ... 
il 50.000 traverses en acier 411 1 z.-1' 

pour voie oormaie 222.624 " 

Salı 17.5.938 

Taze kabak (Ank. Lvz.) \" 680 ıO' 
Su depo5 u inş. ve su t<!sis. için müteferrik ameliyat 

led.) X 683 
Erat pavyonu inş. (MMV) .\~ 685 
Süt ve yoğurt (Tophane Lvz) \" 686 
Erzak (Kütahya Vil.} \~ 686 
Elbiselik kumaş (Orman Kor. Gen. Komut.) \' 6 1 
Gümrük muhafaza binası inş. (Gaziantep Nafıa Müd.) 
Masa, dolap ve koltuk (lst. 8eled.) \: 688 
Mum (DDY) X 689 
• Müstamel bidon (lzmir inhisar. Müd.) :\~ 691 
Maden kömürü (Çorum Vil.) \! 693 
• Hurd font boru (Ank. Beled.) Y 692 
Kumaş (lzmir Ortnok. SAK) \' 692 • 
Cami ınş. (Afyon Beled.) \ 69;:> 

Hurda kamyon (İst. PTT Müd. ı .\' 696 
Alaçam kasabnsınıo halihaur haritası tanzimi AlaÇ•.-

Beled.) 697 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar muzayedeyt: ait 11 

Mardi 17-5-938 

Courges (inte d Ank:ıra) No 680 
Conatr. rescrvoir d'eau et trav pour adduetion d'eaU a 

dou (Mun. Ordou) No 683 
Conıtr. pavillon pour l'arm 'e (Min. D f. Nat) No 68~ 
Lait et yoghourt (lntend Tophane) No 686 
Dıverses provisions (Vıl Kutahia) No 686 f'JL' 
E.toffe pour uniformes (Comm:ınd. Gen. Prot. Forets) ı ı 
Constr. bat sur .-eillance dounnıere (Dir. Trav. Pub {jıı tı< 
Armoires, t bleı, f:ıuteuıls ete. (Municip lstanbul) N° 
•Bidona (Dır. Monopoles lzmir) No 691 
Houılle (Vil. Tehoroum) No 093 
•Tuyaux de fonte (Mun. Ank.) No 692 
E.toffe (Com. Aeh. Eeoles Seeond lzmir) No 692 
C nstr. mosquee (Municip Afion) No 695 
•Camıon eamelote (Dir. PTT. lst) No 696 
Presentation carte actuelle du bourg Alateham 

teham} No 697 
,ıır' 

• Leıı :ııteriıques indiquent ıne Ycnte par voıe de 

, 

Le Münakasa GazeteS: 
lit et depouille pour vous ph.ı.s ·e 

50 journaux officiels et non-offi';i' 
paraissant a Ankara, en Anat0 

en Thrace et a Istanbul 


