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~) IV!ünakasaıar 

ı~, 
~ ~fia işleri, Malı eme, Harıta 
··~ı. ~. ' 24 üncü mek. tamiri paz. 
~arıı T adiye hnvuzu malcina dairesindeki zin- aç. elcs. 

246 20 
939 40 

k'ÇGk Yerine takılmaııı. dişli, yatak v.s. tamiri 
St Mendues ıslah sahasında yap. Büyük süt, 
!,,'Yatak başındaki şüt ve 5 küçüle köprü inşaaı 

~ . rt. 10 70 L) 
"''·!< ' ~'çk •rayakuplu arasında taş ihzan: 3608 m3 

Lt,çk' kışlasının arkasındaki binanın tamiri 
, ' ltışlasının tamiri 
ı. n arkasındaki binanın bodrum katının 

li~ llıirj 
r 

ııı. ~~"•sı sulama t~sisatına ait> mehaz tertibatı 560 
<>k lıııel ve 1200 metrelik kanal inş. (şart. 28 L) 

uı binası inş. 
~t.h 
·~·h tayyare alayında yap. kuşaklama kanalı in· 
llıQ 1 (şart. 244 kr) (temd) 
~ııJh•ne vil. Pir"hrned Kelkit-Pöskc·Erzinc.'l'l yo· 

~'•~ ' Yap. beton arme menfez inş : 50 ad (ş:ırl. l l.l 
'=ııtor· · · · d ı ·ı d ııı. •um ve sıınatorıum arazısı J ıı ın c yap 
•Crıı 

'lııı, ve maslak 
t<ı,"11·Çarşamba şo~esinin 17 ııci km. beton<trme 

~'lıl e köprüıü inş. (şart. 78 kr) 
ı alt l . t u ınş. {temd) 

~,,k 

~bıt llı•hzenine yap. sabit raf işi 
ıı._ taf · 
"tır ı· ınş. 
htı· \Ooperatif binall!rında inşa ettirilecek pavyon 

~-.,. ~ "·• ı~t . 
\~ kuleıi kulubeıinin tadilı 
~''ııÇt.ıkuru in~. : 6 ad. 
''-tir kapu, havuz ve betonarme babaları inş. (temd) 
~ t b 
~'-ic •rakası inş. (temd) 

kapalı a. 213989 42 

" 
paı. 

" 
" 

5023 36 
3822 
4263 18 
3890 -· 

kapalı z. 560000 -

71 11491 79 

paz. 48708 -

kapalı z. 26788 26 

pa7.. 299'J 72 

kapalı z. 15423 80 

" 16075 21 

paz. 961 84 
71 1338 54 

kap•lı z. 14857 -

paz. 

paı. 

350 50 

~194 15 
459 97 

tt~, t katası haritası yap. 
lı4 bç lllÜeasesatına yap. ıhrak fırmı aç. eka. 

~ençiyari alat, Hastune.Lev 

7152 97 

~ •• l . 
rın: I 500 le. 

~ltkk·ı 
"~-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 
~p~ 

aç. elcs. 3300 -

pu. 8120 59 

36 93 
70 46 

376 75 
286 65 
319 74 
291 

26150 

861 88 ... 

3653 10 

2010 -

225 -

1156 76 

1205 64 

72 14 
100 40 

1115 

32 20 

536 47 

247 50 

i•lıc:P• •anıyı rnü:r.esi elektrik teıis. 
,, 

0~lunda topçu okulunun elektrik tesiı. 
la kablosu: 256 kim 

,, 712 - ~3 40 

"l(ıbil 
J' ~ ve büro eşyası, M~şamba-Hal~ v.s. 

,_ir k 
~ •ryola: 100 l\d. - komodin: 10 ad. 

~~:~ Benzin, Makine yagları v, ~. 
~- •ıı: cıo20 k. 

~~ 
~~· keçe, çul, yular v.s. 
~ ~b .:rıp 15 beyir kuvvetinde 

ı.hhtre rnalzemeai: 6 kal. 
r~'lıııııı •r Avrupa Lintera pamuğu: l(ıO t. (şart. 3 L) 
~"ıı,\>. 112 m m ıenişliğinde: 250-300 m · 
'hıc;~e: 50000 •· 

V ~İı:ı~ Çelik, demir, bakır, pirinç, kurşun ve ale

kapalı z. beb. kim 84.50 1623 --

aç. eks 

paz. 

aç. eks. 

1560 

945 

1064 -
1700 -

paz. 1510 -
kapalı ll. 600~0 

pa7. 7500 -
kapalı ı. 11015 60 

117 

71 -

79 iO 
127 50 

114 -
4250 -

562 50 

~lil ll'ı malzemesi: 28 kal. 

tctt •tôrlij kabili nakil ocak: 10 ad. - el ray deı- aç. eks. 
tı. ~ttı nıakinesi: '..!O ad. - rayları biri birinden uzak-

3205 - 240 38 

~~ 'Qıp 5 
~lııııba· ıı:a veyabud yaklaştırına2'a alet: ad. 
~ 1 (11

1111 Pota: 50 ad. 50 le. - 150 ad. 100 k. 
• "lcı/Ya emsali): 17000 şişe 
~tş1

1

: bilet kompoıtörü: 50 ad. 
~ tııb Y•kaaıa makinesi: 3 ad. (temd.) 
~ed,1 

1 lllııkinesi: l ad. - lito makinesi: 1 ad. -
} ~liıı Qı.•kınesi 1 ad. transpor tezgahı: 1 ad.·bıçak 
~4 ç1 esı: 1 ad. - tel dikiş makinesi: 1 ad. 
~lb\tr arıtması: 30f>O m3 

-.)otı~:lı.inesi: 6 ad. 
~t~ • ad. 

~k 
,, ~t~ Zahire. Et, Sebze v. s. 

l ~ ~ -
·~ tti: 19 
' b•kı o t. 

•: 10880 k. (temtl) 

" '2975 -
" 1275 -
,, l:JSO -
,, bch. 4300 ve 4700 

aç. eks. beh. 150 
kapalı z. 11000 -

kapalı z. 57000 -
aç. eks. ·~35 20 

223 13 
95 63 

101 25 
997 50 

67 50 
825 -

-4100 
35 --

lstanbul Belediyesi 
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Nafıa Vekaleti 

Kocaeli Vilayeti 
Tophane Ln. SAK 

,, 
" 

Nafıa Vek:ileti 

4-5·38 

17-5-38 

20-5-38 

16-5-38 
4 5-38 
4-5-38 
4-5-38 

w 5-38 

14 
14 

15 -

15 -
14 -
14 45 
15 

15 

Mug-la Vil. Köyceğiz Kaza. 24·5-38 14 
Dalaın.s Çatallık K. İlıt. H. 

M. M. V. SAK 6-5-38 10 -

Gilmiişhane Nafıa Müd. 12-5-38 15 -

Prevent. ve Sanıtor Dir. 5-5-38 15 -

Nafıa Vek. Su İşleri 8 ci Şu· ?3-5-38 15 -
be Mühend. 

Muğla-Turgut Nah. Yat. 
Ok. lnş. Komis. 

Ankua Valili2'i 

" 
lzmir Üzüm ve İncir Tarım 

Satış Kooper. 

20-5-38 

6-5-38 
4-5-38 

9-5-38 

16 -

ıs -
ıs -
15 

İzmir Lise ve Ortaok. SAK 3-5-38 16 -
15 30 
10 -

Tekirda~ Ask. SAK 
l\ütahya Fidan. Müd. 
Çanakkale Nafıa Müd. 
Yenice Beledıyesi 
latanbul Belcdıyesi 

D.D. yol. H, paşa 

10-5-38 
7.5.3s 
11·4-38 itib. 1 ay 

16-5-38 14 -

18-5-38 10 30 

lst. Nııfııı Müd. 8-5-38 15 -
Tophar.e Lvz. SAK 5-5-38 14 -
Jndr. G. Kom. Ank. SAK 19-5-38 10 -

D D. yolları H. paşa 18-5-38 10 30 

Bornova Ask. SAK 3-5-38 11 -

İstanbul Belediyesi 19-5-38 14 -
Sarı Köy Beled. 20 5-.'.\8 14 -
Gümr. Muh. G. K. lst. .SAK 3-5-38 14 
Askeri Fabr. U. Müd. Ank. 17-6-38 15 -
Kartal Belediyesi 13-5-38 14 
Tophane Lvz. SAK 4-5-38 14 -
Devlet O. yol. Sirkeci 16-5-38 15 30 

D. O. yollara H. paşa 

" 
" 
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T ophııne Lvz. SAK 
Kutal-Maltepe Piy. ve Atış 

Ok. Komut. 

İnanlı İnekhanesi Müd. 
Çanakkale Vilayeti 
lstanbul Belediyesi 

Lülehurgaz Tüm. SAK 
lstanbul Komut. SAK 

16-5-38 10 30 

16-5-38 10 30 

18-5-38 10 30 
18-5-38 10 30 
16-ti-38 15 30 
15-5-38 e kadar 

9.5.38 

6·5-38 
16-5-38 

19-5·38 
5-5·38 

14 -
15 -
15 -

11 
15 

inşaat. Tamirat- afıa işleri ve Ma_!zemesi-Hant. ı 
~--~~~-------~ wm 

NAfıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
Küçük Menderes ıslah sahasında yapılacak büyük şilt, 

~ ı ~ / ı: ı ~ b aşındaki şüt ve 5 küçük köprü inşaatı, keşif 
bedeli 213.989 Jira 42 kuruştl!r. 

Eksiltme 20.:ı.9.18 tarihine raslhyan cuma günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba
yındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri 10 lira 70 kuruş mukabilinde Sular Umum Müdür
lüiünden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin l 1949 lira 47 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Na
fıa Su İşlerini veya buna muadil Nafıa İşlerir.i taahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 
batnrmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
almmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek· 
lif mektublarım ikinci maddede yazıla saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmele!" kabul edilmez. 

Prevenlorium ve Sanatorium üirektörlüğünden: 

Keşif b~deli 

Lira K. 
2999 72 

Muvak. teminat 
Lira K. 
225 

Mevcud keşif ve şartnamesine göre Preventorium ve 
ve Sanatorium arazisi dahilinde yapılacak yolun toprak 
hafri ile bina önündeki mecra ve maslak yeri vaıiyetitiin 
şartnamede yazılı tarzda yapılması işi 5.5.938 tarihiGe 
tesadüf eden perşembe günü saat 15 te İstanbulda Ca· 
ğaloğlanda Yüksek melttcbler muhasibliği binasmda pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. 

Taliblerin bu gibi işleri yaptıklarına dair İstanbul ha· 
yındarlık direktörlüğlinden münakasa gününden bir gün 
evvel tarihli ehliyet vesika ı almaları ve pazarlığa baş

lamazdan bir saat evvel depozitoların Yüksek mektebler 
muhasibliği veznesine yatırmaları şarttır. 

Keşif ve şartnameyi görm !k üzere Preventorium Direk
törlüğüne, daha fazla izahat alm k için de İstanbul ha· 
yındırlık direktörlüğüne müracaat edilmesi ilan olunur. 

-------
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maçka kışlasının arkasındaki binanın üst kısmının ta
miratının pazarlıkla eksiltmesi 4.5.938 çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komis· 
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3822 lira, ilk teminatı 
286 lira 65 kuruştur. Keşif bedeli mukabilinde İstanbul 
K. İnşaat şubesinden alınır. 

• * * Maçka kışlasının keşfi mucibince tamiratının pa 

zarlıkla eksiltmesi 4.5.938 çarşamba günü saat 14,45 de 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunca 
yapılacaktır. Keşif bedeli 4363 lira 18 kuruştt1r. İlk te
minatı 319 lira 7 4 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İst. 
K. İnşaat şubesinder. alınır. 

* • * Maçka kışlasıtın arkasındaki bin'1nın bodrum ka
tmın tamiratının pazarlıkla eksiltmesi 4.5.938 çarşamba 
günü saat 15 te Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3890 lira, ilk te
minatı 291 lira 75 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İst. 
K. inşaat şubesinden alr ır. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, T rakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 



Süt: 113985 le. kapalı :a. 12538 35 940 37 Tophaae Lvz. SAK 17-5-38 15 30 
Yoğurt: 113316 k. ,, 18130 56 1359 79 

" 
17-5-38 15 -

Sığır eti: 285 it. " - - 613~ - Lüleburgaz Tüm. SAK 19,20-5-38 11-15 -
paz. 2120 150 Selimiye Ask. ,, 6-5-38 15 -Çayır: 424 dönüm 

Koyun eti: 50 t. (temd) 
Tavuk eti: 7 t . 

,, 22500 - 16687 50 Ankara Lvz. ,, 18-5-38 15 _l 

aç . ekı. 3850 - 288 75 • 25-5-38 15 -
~ ., - - - Kütahya C. Müddeium. 25-5-38 Kütahya ct:zaevi için ekmek (6 aylık) 

Erzak: 28 lcal. ,, 644, - 495 - • Vilayeti 17-5-38 15 -
Çayır: 8l10 döalim 

b) Müzayede_ler 

Çadır v . ı. : 13 kal. 
Çam a~acı: 89 m3 
,, odunu: 272 kent. 
" 68,836 m3 

Çıralık çam: 42 kut . 
Muhtelif tabancalar 

p.u. - - 180 -

aç. art. 

" 
" .. 
" 
" 

İzmit Tüm. SAK 9-5-38 15 -

Seyhan Nafıa Müd. 11-5-38 10 -
Kaatamonu Orman Dir. 6-5-38 15 -

" 
4-5-38 15 -

" 
11-5-38 15 -

" 
11-5-38 15 -

lat. Gümrükleri Başmüd. 16-5-38 13 30 
Krom maden cevheri: 1250 t. 
Hurda üzüm küfeıi: 3~69 ad. 

kapalı :1 tonu 6 - 563 - Kütahya Def terdarhğı 25-5-38 14 
aç. art. -

Gümüşhane Nafıa Müdürlüiünden: 

Eksiltmiye konulan iş: Gümüşhane Vilayetinin Pirahmed 
Kelkit, Pöske, Erzincan hududundan itibareu 0+000 ila 
11 +000 inci kilometreleri arasında yapılacak 50 aded 
betomırme, meı:.Jez inşaatı olup bedeli keşfi 26788 lira 26 
kuruştur. 

lstiyenler şartnameyi bir lira mukabilinde Gümüşhane 
ııafıa müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 12 mayıs 938 perşembe günü saat 15 tedir. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 20 l O lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka ticaret kdası ka· 
yıdlı olduiuna dair o senenin ticaret odası vesikasını 
haiz bulunması ve nafıa Yüksek bakanlığının müteahhid
lik vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

Nafta Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: İğdır ovası sulama tesisatına 
ait mehaz tertibatı 560 metrelik tünei ve 1200 metrelik 
kanal inşaatı, keşif bedeli 560 bin liradır. 

Eksiltme 23.5.938 tarihine rastlayan 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
caktır. 

pazartesi günü 
Müdürlüğü Su 
usulile yapıla· 

İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukzvele projesi, ba
yındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro· 
jeleri 28 lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüiünden 
alabilirler. Eksiltmeye gire bilmek için isteklilerin 26150 
liralık muvakkat teminat vermesi, 100 bin liralık Nafıa 
su işlerini veya buna muadil nafıa işlerini taahhüt edip 
muvaffakıyetle bitirdiği ve bu kabil nnfıa işlerini başar· 
makta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alın· 

mış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 
İsteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler .. kabul edilmez. 

Kocaeli Vilayetinden: 

lzmit-Karayakuplu 5XQ86· 1 OX726 kilometreleri arasında 
ihzar edilecek 3608 metre mikap taşı mayısın 16 ıncı pa· 
zartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 5023 
iira 36 kuruştur. İsteklilerin o gün zikredilen saatten bir 
saat evveline kadar teklif mektublarını ticaret odası ve
sikası ve vilayet N fıa müdürlüğünden alınmış fenni eh· 
liyet vesikası ve 376 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya banka makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesindeki tarifat veçhile vilayet makamına 
şartname keşif cetveli ve mukavelenameyi görmek istiyen· 
lerin de Vilayet nafıa Müdürlüğüne müracaatları lazım

dır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Kütahya tayyare alayında yaptırılacak olan Kuşakla
ma kanalmın pazarlık güuü talibi tarafmdan verilen 48708 
lira fiyata pahalı görüldüğünden yeniden pazarlıkla eksilt· 
meye konulmuştur. Pazarlığın G.5.938 curoa günü saat 
1 O da Ankarada MMV Sahnalma Komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 3653 lira 10 kuruştur. Şartnamesi ke
şif ve projesi 244 kuruşa MMV Satınalma Komisyonunda 
alınır. 

Muğla Vilayeti Köyceğiz Kazası Dalaman 

Çatallık Köyü İhtiyar Heyetinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve 1l491 lira 

79 kuruş keşif bedelli iş: Çatallık köyü merkezinde mü
ceddeden yapılacak ilk okul inşaatıÖır. 

Bu işe ait keşif, proje ve şartnameler köy odasından 
temin edilir. 

Eksiltme 24.5.938 tarihine tesadüf eden salı günü öğ
leden sonra saat l 4 de başlar ve ihtiyar heyeti tarafan
dan köy odasında ihale edilir. 

- - - Tekirdağ lnh. İd. Şarap F. M. 5-5-38 10 -

Eksiltmeye girebilmek için 861 lira 88 kuruş muvak
kat t2minat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 938 sene· 
sinde muteber vesika veyahut bu işi yapabileceklerine 
dair bir kıta ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İateklilerin teklif mektublarmı 2490 sayılı kanun hü
kümlerine tamamen uygun olarak ihale saatinden bir saat 
ev'leline kadar makbuz mukabilinde teslim etmeleri la
zımdır. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 961 lira 84 kuruş olan maliye vekaleti 
tahsisat müdürlüğü evrak mahzenine yaptırılaeak sabit raf 
işi 6.5.938 günü saat 15 te nafıa komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 

Teminatı muvakkate 72 lira 14 kuruştur. İstekliler te
minat makbuziyle ti<:aret odası vesikası ve nafıa müdür
ğünden alacakları ehliyet vesikasile birlikte sozu geçen 
günde nafıa komisyanuna gelmel~ri keşif ve şartnamesinih 
nafıa dairesinde her gün görebilirler. 

* * * Keşif bedeli t 338 lira 54 kuruştan ibaret bulu
nan Malıye vekaleti baş hukuk müşaviri odasmda yaptı
rılacak sabit raf inşaatı 4.5.9a8 çarşamba günü saat 15 te 
vilayet binası dahiline nafıa komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere paı;arhğa konulm11ştur. 

Teminatı muYakkatesi 100 lira 40 kuruştur. İstekliler 
teminat makbuzu ile ticaret odası vesikası ve aafıa di
rektörlüğünden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geçen günde komisyona gelmeleri 

• 
Keşif ve şartnamesini nafıa dairesinde görebilirler. 

lzmir Lise ve Orta OkulJar Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından : 

İzmir Kız lisesinin 350 lira 50 kuruş keşifli Rasat ku
lesi kubbesinin tadili için 3 mayıs salı günü saat 16 da 
Kültür Direktörlüğünde Lise ve Orta Okullar Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. İhaleyi mü
teakip ihale bedeline göre kati teminat alınacaktır. İstek
lilerin mezkur komisyona müracaatları ve keşfi görmek 
üzere de okula müracaatları ilan olunur. 

Yenice Belediyesinden: 

Belediyemizin sınır haritası yaptırılacaktır. 
Harita işlerini yapmağa salahiyettar olanların hemen 

beleniyemize müracaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaleti Sanı~mı Su hl eri 8 inci Şube 
Mühendi~liğinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Samsun-ÇarşamLa ~ose:sinin 17nci 
kilometresinde, Hamzalı bataklıkları ana kanalı ÜZ"rinde ya· 
pılacak betonarme şose köprü ~ünün in~aatıdır. Kr"iif bedeli 
15'.123,80 lira olan bu iş t.5.938 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 23.5.938 tarihint: rastlayan pazartest günü saat 
15 te Samsun su işl~ri 8 inci şuhc mühendisliği bina ında 
eksiltme komisyonu odasında vahiui fiat füerinden kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeler 78 
kuruş mukabilinde Samsun su işl~ri 8 in.;i şube miihenrlis
liğinden alabilirler. 

Ek, iltmevc (Yirebilmek icin i-.t klilcrin 1156.79 liralık , o .. 

muvakkat teminat vermesi ve 10 hin liralık köprü i~lerini 
taahhüd P.dip muvafakiyctle bitırıliğinc ve hu kalıil Nafıa iş· 

!erini haşam.makta kalıiliycti olduğuna dair Nafıa vekaletin
den alınmış ınüte~hhidlik vesika::.ı ihraz etmesi isteklilerin 
tek.lif mektuhlarını yukarda yazılı saatten hia saat evveline 
k:ıdar su işleri sekizinci şuhe miihendi1.:liğinc makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Muğla-Turgut Nahiyesi Yatılı Okul İnşaat Komisyonu 
Başkanlığından: r 

8 Kapalı zarf usnlile eksiltmeye konulmuş olan 16075 ~ 
21 kuru~ keşif bedelli yatılı okul inşaatına i ·tekli çıkıl1 8 ı· 
ğından ebiltme müddeti 28 gün daha uzatılmıştır. , 

Eksiltmeye iştiraıc: edebilmek için 12J5 lira 61 kıı~•, 
muvakkat teminat parasını köy sandığına yatırılması ve ~~
fıa vekaletinden alınmış müteahhidlik veya vilayet nafıa ·~~f 
düdüğünden alınmış ehliy~t vesikası ~osterilmesi ve tek • 
mektublarının ihale :::aatinden bir saat evvel komisyona ~e 
rilmit olması lazımdır. . zo 

Yadılacak eksiltme layık hadde gfüüldü~ü takdırde 
mayıs 938 cuma günü ~aat 16 da Leyne k<iyünde inşaat ko· 
misyonunca ihalesi yapılacaktır. 

Proje, ~artname ve evrakı ke:.fiyesini görmek 
fazla hılgi edinmek i::-tiyenler h~rgün komisyona 
edebilirler. 

* • • 1 
Karaağaç mües~e6atında yap. ihrak fırını. Bak: lstaobll 

Helerlive.:;i ilanlarına. .Jl1 
' ~ 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• 
* * ~ 

1500 k. dikistrin alınacakt~r. Bak: ıııiitP.ferrik ~ütunııo 
D D yolları ilanına. ~ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malı~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
S' 

Halıcoğlunda Topçu okulunun elektrik tesisatının PtJ 
zarlıkla eksiltmesi 5 mayıs 938 perşembe günü saat d• 
de Tophanede levazım amirliği satınalma komisyo~üO '° 
yapılacaktır. Keşif bedeli 7 l 2 lira ilk teminarı 53 hr• 
kuruştur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalıııa 
Komisyonundan: '/,ej 

Bir kilometresi seksen dört buçuk lire değerlenen 5.~ kilometre vasıf ve örneğine Uygun ağır sahra kablosu ı9. tr 
perşembe günü saat tO da kapalı zarf usulile sabo ' 
nacaktır. b' 

Şartnamesi parasız koınisyondan alınabilecek olao d~ 
eksiltmeye girmek istiyenleri 1623 liralık ilk teminat saO 11 

makbuzu veya banka mektubunu ve şartnamede 1•;0• 

belgeleri muhtevi teklif mektublarını belli gün saat 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

lstan0ul Nafıa Müdürlüğünden: Jl1ii 
9.5.938 pazartesi günü saat 15 te İstanhulda ~afııı '/P1 

düdüğünde 8120,59 lira keşif bedelli Topkapı sarayı ıotJ 
elektrik t ::-İ::;atı açık eksiltmeye konulmuştur. . ,r 

~lukavcle eksiltme, lıayındırlık işleri genel, hu;;ııs1• Jı• 
fenni şartnameleri proje, kc~if lıiilasa:;ilc huna miitefrrrı 
~P.r evrak daires;nde gürülel'ekiir. 

\luvakkat teminat 10 liradır. ~ 

Mob;lya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba,~ 

• . . ,,. 
100 adet demir karyola ile 10 adet komodin alınacaktır• 

müteferrik ıütununda O D yolları ilanına. 

-=.,...;;.=;;---...; ___________ ~=-;;----~~./ 

Mahrukat Benzin-Makine ya~ları v. s. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan: f~ 
1- Gaıiemirdeki kıta için 4020 kilo benzin paı• 

~' 
günü saat t 1 de 

ı suretile satın alınacaktır. 
2- Pazarlığı 3 mayıs 938 salı 

pılacaktır. 
3- Umum tahmin 

t ıt 
tutarı 945 lira olup muvakk' 

minatı 71 liradır. j 

~~~~~~~--~~~~~~~!!!!:!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!~ 
Müteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınahna 
Koıııisyonundan: ~İ 

Tahmin edilen bedeli 60 bin lira olan l 00 toll ıd"/ 
har Avrupa Linters pamuğu Askeri fabrikalar ufJJ\Jııı f 

k ·~ dürlüğü An ara satınalma Komisyonunca 17 hazır e~l 

cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile;.,ı.r 
Şartname 3 Hra mukabilinde komisyondan verilir. ·f / 
lerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı havi tekh ·sflı 
tublarını mezkur günde saat 1-4 de kadar ko 1111 

11 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kantı11" 'I 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve saatte 
misyona müracaatları. 
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Gümrük Muhafaza Cenel Komutanlığı İstanbul 
G.. Satınalma Komisyonundan: 

~lı Utnrük Muhafaza Örgüdü için 6 kalem muhabere 
Macenıkesinin 3.5.938 salı günü saat 14 de pazarlığı ya· 

a hr l' . 
L~sınlanan tutarı 151 O lira ve ilk teminatı 114 liradn. 
btstea.i Komisyondadır, görülebilir. 

~İtlik eklılerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile 
ta

11 
te Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komis· 

• itlrneleri. 

B Sanköy Belediyesinden : 
~t elcdiyenin itfaiyesi için 15 beygir kuvvetinde tahdidi 
~tııı~otopomp alınacaktır. Muhammen bedeli 1700 liradır. 
t~ııı'Oat 127,50 liradır. İhale 20.5.938 tarihine müsadif 
\ıt, Şii. iünü saat 14 de Sarıköy Belediyesinde yapılacak· 

artııamesi Belediyeden istenebilir. 

~•.tanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

ı~~ 1Yade Atış Okulu, Maltepe ve Bursa Aıkeri tiseleri 
' •lırıacak ve beheri üç parçadan ibaret yıkama sık-
~ •e iitü makineleri olmak üzere üç adet çamaşır yıka· 
titr ltıakinesi müteahhit nam ve hesabına l 6 haziran 938 
~fernbe günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Leva· 
llıla ~llıirliği satına\ma komisyonunda açık eksiltmesi ya-
4?~"~ır. Bu makinenin tahmin bedeli İstanbul için 

h~ıradır. Burs'.l için 47(}0 liradır . 
teminatı 997 buçuk liradır. 

~-tt l a ·Maltepe Piyade ve Atış Okulu Kom!ltanıığıodan 

~~Okulda tesis edilecek Basımevi için aşağıda yazılı ma· 
Q~ "e malzemeye ihtiyaç vardır. Talihlerin 15 mayıs 
~~ktarihine kadar komutanlığına müraca atleri. Bunlar 

•tıda tafsilat her gün Okuldan öğrenilebilir. Telef. 54 8 
Adet 
t Tipo tabı makinesi 
1 Lito makinesi 
l Pedal makinesi 

Transpor tezgahı 
l Bıçak makinesi 
l Tel dikiş makinesi 

9 uncu işletme MüdürJüğünden: 

"ıifP.ttıhammen bedeli 1 IO l5,60 lira olan 28 kalem muh· 
ııı,1 demir, çelik, bakır, pirinç, kurşun ve. aleminyum 
l5ı3leınesi kapalı zarf usulil~ 16.5.938 pazartesi günü saat 
t~ı O da Sirkecide 9 uncu lşletme binasında satın alına· 

"lir. 
t-b llu işe girmek isteyenlerin nafıa diğer vesikalarile be· 
lt .~r yüzde 7,5 nisbetindeki teminat makbuzlarını muh
~t"ı kapalı zarflarını ihalenin icrasından bir saat evveli
t, kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler pa· 

11~ olarak kemisyondan verilmektedir. 

t)t.,ı . . 
et Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 

MÜNAKASA GAZETESİ 

ba günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği .atınalma ko· 
misyonunca pazarlıkla eks:ttme1i yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7500 lira, ilk teminab 562 buçuk liradır. Şartname ve numunesi 
komisyonda görülebilir. 

Çanakkale Vilay:?t Daimi Encümeninden 
Beherinin Muvakkat 

Alınacak eşyantn cinsi Adedi mubam. bedeli teminat 
Kalbur makinast 6 150 lira 67 L. 50 K. 

Köyler halktna bedeli mukabilinde tevzi edilmek üzere 6 adet 
'yerli maro siıtemi) nev'inden kalbur makinaaı ahnacaktır. Açtk 
eksiltme suretile yapılacaktır. 

Beherinin mahammen bedeli 150 lira olan mezkur makinala
rın ihalesi 6.5.938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Ça· 
oakkale vilayet daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

• * • 
4 tane kamyon ahnacllktır. Bak : İst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze; 

istanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan: 

İstanbul Levazım amirl1ğine bağlı müessesat için 113985 kilo 
sütün kapah zarfla eksiltmesi 17 .5.938 sah günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyonunda eksiltmesi 
yap~lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 12538 lira 35 kuruştuş. İlk 
temmatı 940 lira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Sütün hepsi blr müteahhide ihale edil~bılebeği gibi Anadolu ci· 
heli, Rum eli ciheti, Sür harici olmak üzere üç gruba da ayrıla

bilir. 

b) M Ü ~ A V E D E L E R 
-------·---~---

Kastamonu Orman Direktörlüğünden 

Merke1. kazasının bağlı Dibecik ormanından bir seneıle 

ormanuan çıkarmak iizere 89 metre ınikab devrik çam 6 
mayıs 938 cuma günü :-ıaat IS de artırması yapılmak üzere 
beher metre mikabı 515 kuruş muhammen bedelle orman 
kanununun 18 inci maddesinin 2 nci fıkra~ınrla yazılı me~a· 

fe dahilindeki kö) lülcr ara~ınrla küçük artırma usulile satı

lığa çıkarıldığından ıstrı klilerirı yü1.de 7.5 teminat paralarile 
aynı ~iinde Kastamonu orman ~atış lırnmisyonuna miiraca
allart ilan olunur. 

* * * Cide kazasın n Karaçal ormanından ullı ayda çıka
nlmak ~arl • le 572 k.entıl kızılcık saplığı beher kcntalı 3:! 
kuruş muhnnımen bedelle ct.5.938 çarşamba günü saat 15 te 
artırması yapılmak üz~n· açık :ırtırma usulü ile satılığa çı· 

karılmış olduğundan i-, teklilerin ticaret odası vesikası ve 
yüzde 7,5 tı~ minat paralarını alarak aynı~gıinde Kastamonu· 
da Orman ~atı~ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

t• P,, 11harnm•n bedelleri ile miktar ve evaafı aşağtda yazılı iki 
~~il ıtıalzeme her grup nyn ayrı ihale edilmek üzere 16.5.938 , 
lı 11 ~tt&9İ günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar binası içindeki sa-
~ illa. komisyonu tarafından açtk eksiltme ile aatınahnacaktır. 

t., f 11 lfe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyo nu 

• * * i\.forkez lcaza::ıının alaçam ormanından altı ayda çı
karılmak şartile 36 adede denk 68,836 m3. devrile çam ağa· 
cının lıeher metre mikabı 515 kuruş muhammen bedelle 
l 1 .5.938 çarşamba günü saat 15 te artırması yapılmak üze
re aı,;ık arlırma surctile ~atılığa çıkarılmış olduğundan istek· 
!ilerin Ticaret odası ve~ikasını ve yüzde yedi buçuk teminat 
paralarile aynı günde 1'.a~tamonudaki Ormıın satış komh.yo· 
nuna gelmeleri ilan olunur. ~ 1tıdan paraaız olarak dağttılınaktadır. 

~k? adet vantilatörü kabili nakil ocak, 20 adet el ray destere 
1'4t 1desi, 5 adet rayları biri birinden uzaklaştırmağa eyahut yak· 
ltttı~•ınağa mahıuı ilet, muhaınnıen bedeli 3205 lira mu vak kat 
~"•tı 240 lira 38 kuruttu:-. 

~la •det 50 kiloluk ve 150 ndet adet de 100 kiloluk plombajin 
~ muhammen bedeli 2975 lira muvakkat teminatı 223 lira 13 

•11ttur. ,, 
• 

tıı Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşatıda yazılı 4 
~-:11 1> malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 18.5.938 ' 
'•t"rnba günü saat 10,30 da Haydarpa,ada gar biaaaı içindeki 
~-·~· komiıyonu tarafından açık eksiltme ile sabo alınacaktır. 

t\f 11 l'e ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komiıyonu ta-
llld k ..1 ı- •tı parasız olarak datıtılaa• taaır. 

~ilı ;)00 lcilo Dekistrin muhammen bedeli 3300 lira muvakkat te· 
t"h 247 lira 50 kuruttur. . 

l5tı0~ adet demir karyola 10 ad~t komodın muhammen bedeli 

1 
lıra muvakkat teminatı 117 lıradır. 

I~, 7000 adet kaol veya emsali şişede muhammen bedeli 1275 
S llluvakkat teminatı 95 lira 63 kuru4tur. 

"-ll\tO •det moletaiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1350 lira 
•kkat teminatı lOl lira 25 kuruştur. 

Kartal Belediyesinden: 

~b 'tlediyemiz itfaiyesi için 250 ·300 metre 30-35 Atmosfere tnÜ· 

~t;~rnil 112 milimetre a-enitliğinde hortum alınacaktır •. Şeraiti 
İlf,~ ıı ipliği ve ingiliıı: örgüaü 28 iplikli bulunmak ve 1.stanbul ı 
tlt 'hsince 30-35 atmoshre mütehammil olduğuna dair vesikage· 
'~~t~ ~artile münakauya konu\ınuştur Taliplerin yüzde 7,5 pey ı 
b-~t•tle K.artal belediye dairesinde \3.5.93J cuma ı\inü uat 14 de 1 

it bulunmalara ilin olunur. 

lnanh lnekhanui Müdürlütünden: 

bi11 1 "•tıh İnekhanesi için Murath Taşocaklarından paıarlıkla 3 
---~ rn.etre '111ikip tafln yalnız çıkarıhna.ı hususu 9 mıtyıs 938 pa· 
l>ıt, 11 lÜnü ıaat 14 de Muratlı nahiyesi müdürlük odasında ya-

Clktar. Bu işe talip olanların gelmeleri ilan olunur . 

iatanbul Levazım Amirliği S~tmalrna K onıisyonundan: 
l::tya ve Techizat için 50 bin metre kanaviçe 4.5.938 çarşam · 

* * * Merkez kazasının Ayı Deresi ormanından altı ayda 
çıkarılmak şartile 427 adede denk 629 kental çıralık çam 
kükiinün beher kentalı 6 kuruş muhammen bedelle tl ına· 
yı~ 938 çaq~amha günü !'aat 15 te artırması yapılmak üze
re açık artırma usuliJc ~atılığıı çıkarılmı_ş olduğundan istek· 
hler Ticaret odası ve~ikasını ve yüzde yedi buçuk teminat· 
l trile uy ıı g iinıi ! · Ka.,tamo nudaki Orman ~atı~ komis
yontma gelmeleri ilan olunur. 

Seyhan Nafıa Miidürlüğiinden: 

Nafıa anharında mevcut 13 çadır vc~airc artırma ::ıuretile 
ihale ıerlilcc. · ktir. 

İhale 11 mayı~ 938 çarşamba ~üııü saat 10 da Kar~ıya· 
kada Nafıa anbarında yapılacaktır. 

istekliler ~artnameyi ve eşyayı görmek ıçın l\atıaya 

müracaatlar. ilan olunur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Numunesi m~cibince 70XIOO eb'adında 400 top 

ince beyaz PARŞÖMEN kaadı pazarlıkla satın ahnacak-

tır. 

il- Pazarlık 9.V.938 tarihine ra stlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşt a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Numuneler hergün sözü geçen Şubeden görülebi-

lir. 
ıv İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2303) 3- 4 

5ayfa 3 

. . . . 

· .. _ 1$tanbul Belediyesi ilanları' ·, .'· 
• • • 1 ,) • ., .. • ~ . . .. , •' . 

Temizlik işlerinde kullanılmak üzre lüzumu olan.( tane 
kamyon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunlara 
t 1000 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 16·5-938 pa
zartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 825 Ji. 
ralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde 
saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (2501) 

• • • 
Keşif bedeli 7152 lira 97 kuruş olan Karaağaç mües-

sesatında yaptırılacak İhrak fırını açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları 
Fen ehliyet vesikası le 536 lira 47 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber lô-5-938 pazartesi günü 
saat 14 de [)aimi Encitmende bulunmalıdırlar. (2502) 

Muhammen Pey 
Kıymeti parası 

Lira K. Lira K. 
135 26 10 15 Edirne kapıda Neı\işah Sultan mahalle

sinde Çtnarh çeşme sokağında yeni 8 N.lu 
iki odalı evin tamamı . 

100 00 7 50 Koca Mustafapaşada Canbaziye mahalle· 
sinde eski Çeşme ye'li Koca Mustafapaşa 
çesmesi sokağındn eski rı yeni 20 N. ln 
iki odah evin tamamı. 

Yukartda ya:ııh Emlak 15 gün müddetle açık artırmaya çıka· 
rılmıştır. İhalesi 12.5.938 perşembe günü saat 15 te icra edilece· 
ğindea• isteklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlü-
lat kalamine müracaatları. (2365) 

Kanunlar, Kar arnamcler, Ticaret muhadeltri 

Ticari mübadelatıa sureti tesviyesi hakkında Tiirkiye ile 
Çekoslovakya arasındaki 12 mayıs 936 tarihli anlaş· 

maya bağlı müzeyyel protokol 

438 
442 
445 
446 
448 
449 
450 
452 
453 
454 
465 B 
471 

474 
476 A,B 
476 c 

477 A 

477 B,D 
477 H.V 
481 B 

c 

D 

H 

v 
483 
485 
487 
488 
494 A 
494 B 
496 
497 
498 A 
500 
502 
503 
504 
505 
508 
510 
511 A,B,C 

(684 inci nüshadan devam) 

Kauçuktan sünger müateıma 

(Yalnız tasfiye toprağı, apatlar, kaolen, santorin 
ve "'ciobertit,, den maada ateş toprakları). 
(Yalnız terzi sabunu ve bilardo te besiri). 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin evvelden mü· 

ıaadeaile 
(Yalnız asfalt ve bitumen ve elyaf halinde am· 

yant). 

\Yalnız camlaşma derecesine kadar pitirilmiş tuğ· 

lalar) 
(Yalnız 1000 derecede yumuşamıyan ve erime· 
yen ateş tuğlaları ve kirem:dleri) 
(Yalnız camlaşma dereceaine kadar piş!rilmİf 

olanlıu) 
(Yalmz camlatma derecesine kadar bişirilmiş 
olanlar ve topraktan mamul fırınlar) 
(Pipo ve lüle hariç) 

(Yalnız damacana ve ince şişe) 

(Devamı var) 

imtiyaz sahibi •e yuı itlM'i 
Direktörü : lımıail Girit 

Baaıldığı yer: ARTUN Baamıevi 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 11015 Ptra. 450 

6 " " 850 
12 ~ " 1500 

Etranger: 12 aoie Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

LUNDI 

Qaotidien des Adjudication 
•& 

u 
GAZETES 

----··---

ADMINISTRA l ıvl"' 

Yoghourtehou Hnr 
ter Etage, N. 3-4 

Galata. Perchembe Baıar 

Tel~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publicite s'adreuer 
a l' Administrntion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~legraphique: 

lst:ınbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Caatioa. 

Objet de l'ödjudicntion Mode 
d'•djudicat. 

Prix 
eatimatif Proviıoire 

u~u d'adjudication et du 
Cııhier des Cbargeı 

Jours 

A) Adjudications au Rabais 
Constr1Jction-Reparation- Trav Publics-MaterieJ de Construction~Cartographie 

Constr. de 5 petits ponb, sur la grande chute, 
ainsi que la chute sc trouvant au bout de lit 
principal dans le domainc de reparation (cah. eh. 
L. 10,70). 

lnstallation de ehaine et autre reparation au loca! 
de machine. 

ReJt. bitiment 24 eme ecole Primaire iı Bechiktache 
Constr. eannl : 1200 m.- Tunnel : 560 m. a lghdir 

cab eh. L. 28) 
Conllr. de 5U arches en beton arme s routc Pirah· 

med·l\elkit-Pcuske (cah. eh . L. 1 ). 

Maaipulation de pierres • route lzmit-Karayaltouplou: 
3608 m3. 

Constr. pont en beton arme e routc Samsoun-Tchar· 
chamba (eah. eh . P. 78). 

Construction 'hatiment ecolc Primaire (aj.). 

Constr. pııvillon, vespasienne et autru au bat. coo
peratH iig"Ues a Guemenik 

Constr. biit. ecole Primaire DU villagc Tchatallık 

Constr. four a l'Etablıseement Karaaghatch 

,, mııslak et travnux de canalisation au prci 
vcntorium et sanatorium 

Rep. coupole de l'observatoire d'lzmir 
Constr. cana! de jonctio• a Kutahia (cah. eh. P. 

244) (aj). 
Coost. des placards fixes au rez-de·chauasce du 

bur.au fiscal 
Constr. placnrds fixes du bureau fiscal 

• guerites pour ouvriers (aj.). 
Rep. rez·de-chausııee du bat. ıe trouvant derriere 

la e.ııserne Matchka 
Rep. au bntiment easerne a Matchka 

,, . " 
se trouvant derriere la caserne 

Matchka. 
' Constr. porte en fer, bassin ete. (aj.). 

Presentation carte actuelle du bourg Yenidjc 
Conatr. fosse septique pour veıpasiennc : 6 p. 

Pli cacb 

Publique 

Gre a rre 
Pli cach 

" 

" 

• 

• 

" 

" 

Publiquc 

Grc a grc 

" .. 
,, 

,, 
• 
" 

• 

213989 42 

939 40 

246 20 
560000 -

26788 26 

5023 36 

15423 80 

16075 21 

14857 -

11491 79 

7152 97 

2999 72 

350 50 
48708 

961 84 

1338 54 
459 97 

3890 -

4263 18 
3~22 -

2194 15 

11949 47 

70 46 

36 93 
26150 --

2010 -

376 75 

1156 79 

1205 64 

1115 -

861 88 

536 47 

225 -

3653 10 

72 14 

100 40 
32 20 

291 75 

319 75 
286 65 

Min. Trav . Pub Dir. Hydraulique 

Com. Perm. \funici palite fstanhul 
Dir. Ecom. 

idem 
Min. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 

Dir. Trav. Pub. Gamuchane 

Vilayet Kodjaeli 

20-5-38 

17-5-38 

4-5·38 
23-5-38 

12-5-38 

16-5-38 

Chef lng. Seme Seet. Affaire Hydrau· 23-5-38 
· liques Sameoun Min. Trav. Pub. 

Presid . Con. Constr. Ecole lnterne 20·5-38 
Nahiye Moughla-Tourgout 

Union Cooperatif Vente Agricole Raisins 
et Fıgues a lz12ir 9-5-38 

Cons. deı Ancicns Village Tchatallık 24-5·38 
Vil. Moughla 

{ 
Com. Perm. Mun. lstarıbul 
Dir. Ecoaom. ,, ,, 

16-5-38 

15 -

14 

14 
15 

14 

15 

15 

16 

15 -
14 

14 

Dir. Preventorium et S.ınatorium Oir. 5-5-38 15 
Ecole Sup. Djaghaloghlou 

Com. Ach. Ec. Second. et Lycees a iz.mir 3-5 38 16 
Com. Ach . Mın. Def. Nat. Ankara 6-5-38 10 

Vilayet Ankara 6-:1-38 15 

" 4-5-38 15 
Dir. Trav. Pub. TchanaHale 1 mois a partir du 11·4-38 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 4-5-38 15 

,, 
" 

Dir. Pepiniere Kutahia 
Municipalıte Yenidjc 
Com. Ach lntend. Tekirdagh 

4-5-38 
4·5-38 

7-5 ·38 

10-5-38 

14 45 
14 30 

10 -

15 30 

Produits Chimiques e Pharmaceutiques - lnslruments Sanitaires-Fourn?ture pour Hôpitaux 
~~~~~~~~~-~~~~~~~~--:..----- --------------- -

Oiquiıtrine : 1500 k. Publique 3300 247 50 

Electricite·Gaz-Chauffage Cectral (lnstallation et Materiel) 

Cable de eampagne : 256 kim. 
lnstallation electrique llU musce Topltapou 

iı l'ecole artillcrie de Hali· 

Pli cach le kim. 84 50 
Publique 8120 59 
Grc a gre 712 ,, ,, 

1623 

53 40 

djioghlou 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisaerie ete. 

Litı de fer: 100 p.- Comodines : 10 p . 

Combustible Carburant-Huiles 

Benzine : 4.020 it. 

!Jivers 

Coton pur Europ Lintcrs: 100 t. (cah. eh. L. 3) 
Brides, ceinture, manche de bridcs, toile de laine 

ete. pour af. voiric. 
Articles pour liaison : 6 lote. 
Motopompe ' pour ince•die Cv 15 
Machine pour iınpression : 1 p .· ld. lito: l p. · ld. 

pedalc: 1 p.- id. pour transport: 1 p.- Ma
chinc pour couteux: 1 p.- ld. pour coudre fil mc

tallique: l p. 
Artıele1 en aluminium, plom b, laiton, euivre , acier 

et fer: 28 lotı. 
Camioo: 4 p. 

Foıers a ventillateur et transportable: 10 p.· ma
chine pr. ıcier les rails: 20 p. et appareil pr. 
eloigner et raprocher les rails: 5 p. 

Creusets pr. plombage 50 p. de 50 k.·150 p. de 100 k. 
Caol: 17000 bouteilles 
Compoıiteura pr. billets: 50 p· 
Machines de calbure: 6 p. 
Machinc pour laver et repasser les linges essoreuae 

pour l'eeole de tir et lycees militaire1 Maltepe et 

Brousse 3 p. 
Canevas : 50000 m. 
Extraetion Pıerres : 3000 m3. 
Mnnche de lin de 112 m m d'epnisaeur de 30-35 

atmosphere :250·300 m. 

Publique 

Gıc a gre 

Pli cach 
Publique 

Gre a gre 

Pli cach 

,. 

Publique 

1560 -

945 -

60000 
1064 

1510 
1700 

11015 60 

11000 

3205 -

117 

71 ~ 

4250 
n so 

114 -
125 50 

825 -

240 38 

n 2975 223 13 
,, 1295 - 95 63 
" 1350 - 101 25 
,, la p. 150 67 50 
,, la p. 4300 et 4700 997 50 

Gre a gre 7500 562 50 

ler Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacha 18-5-38 

Com. Ach. Commnnd. G. Gend. Ank. 
Oir. Trav. Pub. ist. 
Com. Ach. lntend. Iıt. Tophane 

19-5-38 
Y-5->8 
5-5-38 

1 Exp. Cb. de fer Etat Hııydıırpacha 18-5-38 

Com. Aeh. Milit. Bornova 

Com. Ach. D. G. Fabr. Milit•İre Ank. 
1 Com. Perm. Municipalitc lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

3-5-38 

17-6-38 
19-5-38 

10 30 

10 -
15 
14 -

10 30 

n-

15 -
14 -

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 
Municipalite S:ırikeuy 

3-5·38 14 -
20-5·38 14 -

Command. Ecole Tir Karta'-Maltepc Juıqu'au 15 5·38 

9 Expl. Ch. de fer Etat Sirkedji 16-5-38 15 30 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanhul 16-5·38 
Dir. E.conom. ,, ,, 

15 -

1 er Expl. Ch. de fer Etat H. pncha 16-5-38 

.. 
,, 

Vilayet Tchanakknle 
Com. Ach. fnt lst. Tophane 

" Dir. Nahiye Mouratli 
Municipalite Kartal 

16-5-38 
18-5-38 
18-5-38 
6-5-38 
16·tı-38 

4-5-38 
9-5-38 

13-5-38 

10 30 

10 30 
ıo 30 
10 30 
ıs 

15 30 

14 
14 
14 -

Avis fficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
Ouatre srroupes de machineı· outils dont les \'aleıl~ 

timatives et garanties provisoires sont indiquees c 
seront achetees separement par voie d'adjudicati011 

pli cachete le jeudi 9 Juin 1938 a partir de ı5 h· •
0 

cal de l'Administration Generale a Ankara -; 

1 

Ceux qui desirent y prendre part doivent reıııe. 

1 
la prcsidence de la commission le jo!.lr de l'adjud 

llT! jusqu'a 14 h. Jeurs offrcs, les garanties provisO~~ 
diquees ci- bas, les certificats exıges par la 101 

I 
certificat de competence delivre par le Ministert 
Travaux Publics. 

Les cahiers des charges sont en vente au pri% dl 
Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. A 

(2293) 

No. Quantite et Objets. Valeurs 
Ltqs. 

Gar•1111 

ı,tıı" 

!~ .. ~ 
!~ 

I• 2 
9 Machines-outils a fraiser 55 000 

2 " " " 30 000 
8 ,, pour la forge 125 000 
8 Tours revolvers 65 000 

3 
4 

Salı 3.5.938 

İtlenmemiş ngon tahtası ve inşaat tablası (DDY) .;\~ 61'l 
Çam kalas ve çam dilme (DDY) J\! 672 
Muhtelif çam ağacı (DOY) .\~ 672 · 
Yazlık elbiselik kumaş (Jndr. Gen. K lmnt. Ank. SAK) \! 

Eskişehiade yap. bir çift hangar inş. (MMV) \! 672 
Sıfat istasyonu için malz:eme (Konya Vil.) .Y 672 
Sığır eti (Kırklareli Tüm.) .\~ 672 \ 
Kumaş, astarlılt ve kaput bezi (Kuaeabey Harası Dir·) f' 
Oikimevlerinde birikmiş olan yünlü ve pamuklu kı pıı:ıtı 

!iye ücreti verilmek surctile çamaşırlık bez, kuınaŞ .,e 
niye imaliyesi (Tophane Lvz.) X• 674 ~ 

Yazlık ve kışlık elbiselik kumaş, kaput eezi ve saten ( 
bey Harası Dir.) .;'\! 674 

Ank. gar yanındaki gazino bahçesile meydanın elektrilı 
ne ait tesi1atın yap. (DDY) .ı\~ 674 

Muhabere fili.mnsı (MMV) N 674 
• Opel markalı kamyon (Ank. Beled.) .\! 674 
İlk okul binesı inş. (Yozgat Nafıa Müd.) .\! b'79 
Asansör tamiri (Haydarpaşa Lisesi SAK) ,, b83 

' Maslakta prevantorium için yap. elektrik tesis. (Toph'11 

~\; 684 
Su t sisalı için motopomp ve teferrüab (Tophane Lv.ı·' 
Üküz (Kırklareli İskan Müd.) .\~ 684 
Matbu evrak (Gümr. Mub. Gen. Komut) .ı\~ 685 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır· 
Hamiş : "No ,, işnreti ilanı havi gazetemizin sayısın• 

Mardi 3·5· 1938 

Boiı; non travıı:lle pour w~gon et construct ~:, madricr de. 
11 

(Ch. de Fer Etat) N. 672 
Etoffe pour uniformes d'etc (Com. Aeh. Commaod. G•P 

Ank.) N. 672 b 
Constr . de deux hangnrs a Eskıchehir (Min . Def. Nat. "'1· 
Viande de boeuf (Oiv. Kirklar li) N. 672 ) 
EtoHe, doublure et toile pour eapoute (Dır. Vett'rinaire ııt· 
Fabrication de couvertures de laine, etoffe pour capote etC· 

fons de eoton et laine seront fournis par les maison8 °' 
(Intend. Top~ane) N. 6?4 , ·pi 

Etoffe pour unıformes d'bıver et He sııtin ete. (Dir. Veterl 
N. 674 

lnstallation pour illuminalion au jardin et casino de 
kara (Ch. de Fer Etat) N. 674 

Flanımes de correspondancc (Min. Def. Nat.) N . 674 
"' Camion mıırque Opcl (Municip. Ankara) N 674 ~ 
Constr. batiment ecole Pirmaire (Dır. Trav. Pub. Yozırııt) 
Rep. aı-ıeen.scur (Com. Aeh. Lyccc Hnydarpacha) N. 68~ ~ 
lnst. electrıque au prevenlorium de Maslak (lnt. Tophane) t 

lmpression de reristre (Command. Gen. Surveil. Douan· ıs~ 
• L t • • d' re" es ııs erıııque• ıo ıqucnt unc vente par voıo do sıı 

N. B.- Le. Nos ındiqu • en regard dcs nrticlt:s • 0 '
1 

journal dans lequel l'aviı paru 


