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"- Cinsi Müracaat yeri 
-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muhm. bed. Teminat Gün Saat 

'> Münakasaıar 

~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Sili ..... 

•n kazasındıı takriben 100 hektar miktarındaki 
llııeakon ve ırayra meskun sahalara ait haritaları 

'J' eç'k•rslrnaaı işi 
Peb11şı bahçeıile Perapalu oteli bahçesi istinat 
"c ih t d · · Z.t . • a ıvarının tamırı 

ç b 1•leri ıicil mahzeninde yap. tadilat 
il uklu gaz depolarında yap. b6ton boru lcanalı 

tr~' f~rşiyatı 
ey)ıde inıa edilecek pavyon helalar ve diğer 

1 '-iiteferrilc işler 
~ir tayyare alayında yap. bir çift "F,, tipi haniar 
I llaş. (şart. 12,65 L) 

~İrde )'ap. tütün Bakıa lıleme evinin temel ka· 
1,. .t'.kları işi (ıart. 4,36 L) (temd) 
~•rde yap. tütün Bakım evi ve İşleme evi inşaatı 

~:art. 33,85 L) (temd) 
•k·1stinye araaanda yap. beton aafalt kaplamalı 

l'{ )ol \Je teferruatı inş. (tart. 10 L) 
')beliada iıkeleıinde yap. tamir işleri 

aç. eks. 2500 - 187 50 

paz. 1875 25 140 -

aç. ekıı. 1105 46 82 91 
,, 649 17 48 69 

kapalı z. 10087 - 760 ·-

" 
252901 25 13866 05 

,, 87265 50 5613 67 

,, 676960 - 30828 -

,, 400000 19750 -

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~ltıp}'f• A.ıtı ı ık at ör tesisatı 
Pul Osram, Tung1ram, Philips marka: 10700 ad. 

~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~'t.k ve yastık kılıflığı bez: 8000 m. (temd) 
~ '.tlık elbise: 1600 tak. (temd) 
t "~dura: 1600 çift 
~•~en: 1400-1500 çift 

~ Benzin, Makine y agları v, s. 

>.foto· 
2 

rıa: 20 t. • makine yağı: 70 teneke-beyaz raz: 
Su O teneke 

ıı rfof Yatı: 9,5 t . 
"tıı~· 

•n: 400-500 teneke 

~ltb:ıı .. : .. ı ..... :.ll"rtasiye-Yazıbane Levazımı 
't~ --
t:'tr•f mürekkebi: 5000 şişe 

tak b&1tırılmaaı: 18 ad. 

~Yat-Boşaltma-Yükletme 
() 

olu lütün ve içki sandık.larile iıpirto bidon na'.li 

~errik 
P,rk 
ı._ e taşı 
I'\ ıtıba ınakineıi muhtelif cins: 4300 ad. 
Ueın· 

ıryol baskülü: 2 ad. (temd.) 

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

"rp 
t~ •: 65 t. 
s, ltıelt: 90 t. 

de)•2'= 18 t. 
il 12 " 

su.~ 12 ,, 
't0h 30 t. • yoturt: 25 t. 
S,d UQa: 15 t. 
)\

0 
ey•2': 92 t. {şart. 451 kr) 
Yıın eti: 200 t. ., 450 ,, 

~Müzayedeler 
b.ıtı. 

k ır eaç, yağ bidonu, muşamba parçalar, hortum, 
S ,.•Yıı, kapı, buktil, şişe, soba, sepet v.ıı . '1 . 
~ot~1Pek mensucat: 1365 k. 
~lor, dina110, akümülatör, bu:a. makina v.s. 

1
' koltuk, 111aııa, dolap v.s. 

kapalı 7.. 

aç. eks. 
1200 -
4283 53 

3040 -
paz. 8240 -
kapalı z. 7040 -
aç. eka. çifti 2 45 

aç. eks. 1800 -

,, ~375 -
,, beh ten. 3 32,5 

aç. ckı. 
,, 

aç. eks. 

pn. 
aç. eks. 

,, 

aç. ekı. 
kapalı z. 

,, 
,, 
" 

2500 -
1000 

5000 -
30411 -
SOLO -

k. o 06 
8550 -
17100 --

10800 -

90 -

228 
618 -
528 

275 65 

178 13 
124 69 

187 50 
75 

375 -
228 
375 -

292 50 
675 -
1283 -
810 -
810 ~ 

aç. eks. k. o, 10 ve o. n 

kapalı z. 90160 -
,, 90000 

paz. 

aç. art. 125597 -
paz. 
aç. art. 

5758 
5750 -

yüzde 15 -

lstanbul Belediyesi 23-5-38 

" 
23-5-38 

" 
23-5-38 

,, 20-5-38 

lzmir lncir ve Üzüm Tarım 13-5-38 
Satış Kooper. Birlig-i 

M. M. V. SAK 23-5-38 

inhisarlar U. Müd. 20-6-38 

" 
20-6-38 

İstanbul Belediyesi 25-5-38 

Deniz Banlı: lst. Şub. Dir. 13-5-38 

Tarsus Belcdiyeıi 23-5-38 
Devlet D. yol. Sırkcci 20-5-38 

Orman Kor. Gen. K. SAK 12-5-38 
,, 
" Emniyet U. Müd. Ank. 

Armutlu Belediyesi 

D. D. yolları H. paşa 
Adliye Vekileti Ank. 

D.D. yol. H. paşa 
Ankara Belediyesi 

Ankara İnhisar. Başmüd. 

Balıkesir Vilayeti 
D. O.yolları H paşa 

inhisarlar U. Müd. 

lstanbu\ Belediyeai 
Merı;in C. Müddeium. 
Vize Aılc. SAK 

,, 
.. 

Kırklareli Tüm. SAK 
Balya lskin Dairesi 
Ankara Lvz. SAK 

,, 

lnbisarlar U. Müd. 

10-5-38 
20-5-38 
20-5-38 

20-5-38 

16-5-38 
2·6 ·38 

23-5-38 
20·5-38 

20-5-38 

18-5-38 
23-5-38 
20-6-38 

23-5-38 
1-6-38 

20-5 38 
25·5-38 
20-5-38 
18·5-38 
16-5-38 
W-5~8 

23-5·38 

18-5 38 

lst. Gümrükleri Başmüd. 11-5-38 
Deniz Bank Mat er. Daire. R. 16-5-38 
Adliye Vekaleti Ank. 26·5·38 

Daha fazl:ı malômat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç sayifelere müracaat: ediniz ı 

14 -

14 -

14 -
14 -

15 

15 

15 -

16 -

15 -

10 30 

15 -
15 3u 

14 -
10 -
15 -
ıs -

16 -

10 30 
15 -

10 30 
10 30 

15 -

14 -
10 30 
14 -

14 · -
14 -
16 -
11 -
15 -

15-16 -
16 -
15 -
15 -

15 

13 
• 15 -

10 -

a) M AK 

inşaat . Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit l 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyoaundan: 

İzmir Tayyare alayında yaptırılacak bir çift F tipi 
hangar inşaab kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 252.901 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 23 5.938 
pazartesi günü saat 15 tedir. İlk teminat 13.866 lira 05 
kuruştur. Keşif proje ve şartnameler 12 lira 65 kuruşa 
MMV Satınalma Komisyonundan alnhr. Eksiltmeye gire· 
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 4 üncü 
maddesinin F fıkrasında yazılı vesikalarile birlikte teklif 
mektublarını eksiltme saatinden behemehal bir saat ev
veline kadar Ankara MMV Satınalma Komisyonuna ver
meleri. 

Denizbank İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: 

Heybeliada iskelesinde yaptınlacak tamir işleri ek
siltmeye kanulmuştur. 

Eksiltme 1 'l mayıs 938 cuma günü saat on buçukta 
şubemiz Materyel komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve keşifleri Materyel komisyonunda görüle

bilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin tenıinatlariy le yazılı 

gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir İncir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinden: 

Erbeylide inşa edilecek, pavyon, helalar ve diğer mü
teferrik işler kapalı zarf usulü He eksiltmeye koamuştur. 

İnşaatın muhammen keşif bedeli 10087 lira olup vahit 
fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat miktan olan 760 lira nakit banka mektubu 
veya devlet tahvilleri olarak yatınlır. 

Eksiltme 13.5.938 tarihinde cuma günü saat 15 te iz. 
mirde 1 inci kordonda İş hanında genel direktörlük oda
sında yapılacaktır. 

F enoi evrakı görmek istiyenler İzmirde 1 inci kordonda 
gümrük karşıtındaki işletme hanında birlik fen müşavirin 
veya Aydında Aydın Milli bankasına müracaat etmeli
dirler. 

Mütemmim izahat yalnız İzmirde birlik fen müşaviri 
tarafından verilecektir. 

İstanbul Belediyesinden: 

25.5.938 çarşamba günü saat IS te İstanbul vilayeti vf' 
Beledivesi daimi encümeninde 400 h;n Jira muhammen be
deli B~bek-İstinye arasında yapılacak beton asfalt kaplamalı 
yol ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık i~leri genel şaatna
mesi, hususi ve fenni şartnameleri, proje~ ke)f hulasasi)e 
huna müteferri diğer evrak bin kuruş mukabilinden Nafıa 
dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 19750 liradır. İs· 
tekliler:in teklif ıııektubları ve en az 150 bin liralık a._faJt 
kaplamalı yol yaptığına dair vesika ve Nafıa vekalctiııden al-

mış olduğu 936 yılına aid müteahhitlik vesika ile 938 yılına aid 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25 S.938 günü 

saat 14 e kadar İstanbul viltLyeti ve heledİAP::.İ daimi encü· 
menine vermeleri. Bu saatten <:onra vuilrc"k zarflar kalıııl 
olunmaz. 

• ıt • 

·İzmirde yaptırılacak Tütün Bakım ve işletme evinin temel 
kazıkları işi. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarınll • 

• • • 
izmirde yaptırılacak Tiitün Bakım ve İşleme evi inşaatı. Bak: 

lnhiHrlar U. Müd. ilanlarına. 
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Sayfa 2 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. (daresioden: 

Muhammen bedeli 4283,53 lira olan 10,700 aded muh
telif büyüklükte Osram, Tungsram, Luma, Philips veya 
bu markalara muadil olduklarına dair salahiyetli maka· 
mat tarafından verilmiş vesika ibraz edilen diğer marka 
ampul 20.5.938 cuma günü saat 15,30 da Sirkecide 9 un· 
cu İşletmP. binasrnda açık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin nizami vesikalarile ve yüz
de 7,5 nisbetinde teminat mektublarile Komisyona müra
caatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyon
dan verilmektedir. 

Tarsus Belediyesinden : 

Belediyemizce kapalı zarf usulile bir amplifikatör te· 
sisatı yaptırılacaktır. Tesisatın muhammen bedeli 1200 
lira olup muvakkat teminat akçesi 90 liradır. İhalesi 
23.5.938 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encümenin· 
de yapılacağından isteklilerin şartnamesini Belediyemiz
den aramaları ilin olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Sahnalma 
Komisyonundan: 

Orman koruma genel komutanlık kıtaaları ihtiyacı için 
1600 adet çift kundura kapalı zarf usulile ihalesi 20.5.38 
cuma günü aaat 15 te Ankarada Yenişehirde komutanlık 
binasmdaki satınalına komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 7040 lira muvakkat teminatı 524 li
radır. 

Şartnameler hergün parasız olarak komisyonda görüle· 
bilir. 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber tek
lif mcktublarmı ihale saatin~en bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri ilan olunur. 

• • • Orman koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı 
için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1600 takım mamul 
yazlık elbiseye istekli çıkmadığından pazarlığa çevrilmiş 
birinci ve ikinci pazarlıklarında da talip zuhur etmedi
ğinden pazarlığı 10 mayıs 938 salı günü saat ona bıı-a
kılmıştır. 

Pazerlığı Ankarada Yenişehirde Orman koruma geBel 
komutanlığı satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 8240 lira olup muvakkat teminatı 
618 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesika ve ilk teminatlariyle birlikte 

mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmalara. 

• • • Orman koruma genel lrnmutanhk ihtiyacı ıçın 
açık eksiltmeye konulan 8000 metre yatak ve yastık kı
hflığı beze eksiltme günü istekli çıkmadığından 2490 nu· 
maralı kanunun 43 cü maddesi mucibince eksiltme lO 
gün uzatılmıştır. Eksiltmesi 12 mayıs 938 perşembe günü 
saat 14 de Ankarada Yenişehirde Orman koruma genel 
komutanlık sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bezin muhammen bedeli 3040 lira, muvakkat teminatı 
228 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile ve teminat makbuzla -

rile birlikte mezkür gün ve saatte komisyonda bulunma· 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Elde mevcut nümune ine ve şartnamede yazılı vasıfla
r• dairesinde zabıta memurları için azı 1400 çoğu 1500 
çift eldiven 20.5.938 fUma günü saat 15 te açık eksilt
me usulile satın alınacaktır. 

Beher çiftine 2-45 kuruş fiat biçilen bu eldivenlerin 
nümunesini görmek ve şartnamesini almak isteyenlerin ko· 
misyona müracaatları. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 275 lira 65 kuruşluk 
teminat ms kbuz veya bank mektubunu ve 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü mad<lelerinde yazıla belgelerle birlikte 
eksiltme günü saat 15 e kadar komisyona teslim etmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ'lan v. s. -
Armutlu BelediyHinden: 

Miktarı 

20 ton motorin 
70 teneke makine yatı 
20 beyaz gaz 

Armutlu beladiyesinin bir senelik ihtiyacı için 5 mayıs 938 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle Ye açık eksiltme sure· 
tile alınacak olan yukarıda yazıla mevaddı vermete talip olanla-

MÜNAKASA GAZETESi 

ran ihale rünü olan 20 mayıs 938 rilnü uat 16 ya kadar mu· 
bammen bedel olan 1800 lira üzerinden yüzde 7t5 muvakkat te· 
minat akçesi ile beraber Armutlu belediye dairestndeki komia · 
yona müracaatları ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları f~letmesi Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 2375 lira olan 9500 kilo sürşof yağı 16-5-938 
pazartesi günü saat 10.30 on buçukta Haydarpafada gar bina11 
içindeki aatınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satan 
ahnacaktır. 

Bu ite rirmek istiyenlerin kanunun tayin ettiti veuik ve 
178 lira 13 kurut muvakkat teminatlarile birlikte eksıltme rünü 
saatine kadar komisyona müracaatları lizımdır. Bu işe aid şart

nameler Haydarpatada satınalma komisyonu tarafından parasız 

sız olarak datıtalmaktadar. 

Adliye Vekaletinden: 

Vekalet binek otomobilinin 938 mali yılı ihtiyacı ıçın 

asgari '100 azami 500 teneke benzin açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. 

Eksiltme 2.6.938 tarihine tesadüf eden per~embe günü 
s.ıat 15 de temyiz binasında vekalet levazım ve daire mü
diirlüğü odaı:: ıncfa toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler bu hususa aid şartnameyi vekAlet levazım ve 
daire müdürlüğünden her zaman parasız alabilirler. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddı:le.·indeki 
şeraiti haiz bulunmaları şarttır. 

Beher tenekesi 332 5 kuruştan mecmuu ıçin 1662.5 lira 
bedel tahmin edilmi:.-tir. 

Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüzde 7,5 ğu 
olon 124 lira 69 kuruşun nakden veya 2~190 sayılı kamı.ı:ıda 
kabul edil tahvilatı mal sandığına teslim ederek alaca klan 
sandık makbuzlariylr. birlikte eksiltme komisyonunda hazır 
huldnmaları ilan olunur. - il 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda 
yazılı iki grup malzeme her K'rup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 23.5.938 pazartesi rünü sant 10,30 da Haydarpaşa 
gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafandan açık 
ekıiltme He satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyeolerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve hizalarında yazıh muvakkat teminatlarile birlikte eksilt
me iÜnü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası için· 
cieki komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

5000 şişe telgraf mürekkebi muhammen bedeli 2500 
liu muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruştur. 

4300 adet muhtelif cins lamba makinesi muhammen 
bedeli 3040 lira muvakkat teminatı 228 liradır. 

Ankara Belediyesinden : 

Su işlerine bastırılacak 18 adet evrakı matbua 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1000 liradır. 
Muvakkat teminatı 75 liradır. 
Şartname ve nümuoelerini görmek isteyenlerin hergün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 20 mayıs 938 cuma 
günü saat 10,30 da Beledıye Encümenine müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden 

Batmüdürlüğümüz merkez ve mülhakatindan 938 mali yıhnaa 
dolu tütün ve içki aandiklariyle ispirto bidon nakliyatı ve bun
ların boş kaplarınan bir senelik taşıma işi l mayıs 938 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

Bir aene müddetle icrası mukarrer nakliyatın sevk mahalleri 
aşağıda aırasile yazılmış ve bunlaran senelik muhammen nakliye 
ücretlerinin tutarına göre henplanan yüzde yedi buçuk muvak· 
kat teminat paraları da hizalarınea gösterilmiştir. 

Açık eksiltme Ye ihale muamelesi 20 mayıs 938 tarihinde 
cuma günü saat 15 de Batmüdürlüğümüz binasında toplanacak 
komisyon marifetiyle icra edilecektir. 

Tayin edilen gün ve saatte her mahalli:ı nakliyat işlerinin a· 
çık eksiltme ve ihalesi komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır. 

Şimdiden nakliyat tartnamelerini görmek istiyenler satış şu· 
bemize hergün müracaat edebilirler. 
Yapılacak açık eksiltmeye ittirak edeceklerin de tayin edilen günde 

bafmüdürlüğümüzdeki komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 
1 - Baımüdürlüğümüz namına Ankara istasyonuna gelecek 

mamulitın şehir merkez nakliyatı muvakkat teminat parası 

300 lira. 
2- Çankm şimendifer i.ttasyonundan veyahui Çankırı inhi· 

urlar idaresi deposundan alınacak marnuliitın da Şabanözü ve 

ılgaz kazaları inhisar idarelerine nakli için mu;;kkat teminat 
parası 29 lira 80 kuruf. 

3- Yahtihan şimendifer ieıtasyonundan alınacak mamulatın 

Keakin kazası inhisarlar idaresine nakli. muvakkat teminat pa
rası 20 lira 25 kuruf. 

4- Polatlı şimendiier istasyonundan veyahut Polatlı kazası 

inhisarlar idaresi deposundan almacak mamulatın Haymana in
hisarlar idaresine naklit muval.;kat teminat parası 52 lira 50 ku· 
ruf. 

6 Mayıs 1938 ~ 

tı•ııo 5- Ankara lstaayoa aahf deposundan alınacak" maıd 11 
Ayaf kazası inhisarlar idaresine nakli, muvakkat teminat par• 

12 lira. . br 
6- Ankara istasyon satış deposundan Nallıhan kazası 10 

sarlar idaresine nakli, muvakkat teminat parası 42 lir•· 
7- Ankara ista1yon satıı deposundan Bili inhiıarlar idare-

sine nakli, muvakkat teminat parası 35 lira. rb• 
8- Ankara istasyon saht depoıundan alınacak maoıU • 

1
• 

Kızılcahamam inhiurlat idaresine nakli, muvakkat teminat P 
rası 54 lira 30 kuruş ı·• 

b. ar .. 
9- Ankara iıtaayon aatlf deposundan Bey,azarı in 11 

idaresine naklit muvakkat teminat parası 45 lira. ·da· 
10 - Ankara istasyon aatıf deposundan Çubuk inhisarlar 1 

resine nakli muvakkat teminat parası 30 lira. 
• • • 

Bilecik depoaunun bir sene zarfında gelecek 
1000 t. maden kömürünün tabmili. Bak: Devlet 
illnlarına. 

Müteferrik 

••• olan tahıllı 
De111iryoUart , 

Bahkeair Vilayet Daimi Encümeninden: 
• sı11· 

Pazarlıkla alınacak olan Balıkesir-Bandırma ve Balıkeıır "b"ll' 

dırgı yollarına ait 5000 liralık parke taşının şartnamesi mucı ıat 
ce alınmak ve 18 mayıs 938 tarihine rastlayan çarşamba günü 11

,. 

14 de ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle pazarlıkla ahnlll 
sı eksiltmeye konulmuştur. f' 

Muvakkat teminatı 375 lira oiup bu babdaki emirnameye t•lı• 
fikan pazarlığı müteakip malsandıtına yatırılacak veyahut b•ll 
mektubu getirilecektir. ır 

Bu işe ait evrak şunlardır: Fenni ve hususi t•rtnarne, udi 
mi şartname, mukavele örneti. Jı• 

Pazarlıkla ihale muayyen vaktinde hükümet konağında tet• 
kül edecek Vilayet Daimi Encümen odasında yapılacaktır. fı• 

Buna ait evrakı iÖrmek istiyeoler hergün için Viliyet N• 
dairesine veyahut Encümen kalemine müracaatla görebilirler· 

• 
4300 adet muhtelif cins 

* • ıı· 
l•mba makinesi alınacaktır. Ba • 

matbaa sütun. D. D. yolları ilanına. 

• 
2 adet demir yol baskülü al:n:caktır. Bak: inhiurlar U. r.tiid· 

ilinlarana. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Balya İakin Dairesinden : 

•• 15.000 kilo tohumluk 2.5.938 den 16.5.938 tarihine kadar ıd 
nakaaaya konul1auştur. . r 

İhale 16.5.938 pazartesi günü saat 16 da Balya İskan daır 
ıinde yapılacaktır. li• 

Talihler yüzde yedi buçuk te.ninatla o gü:ı müracaat etrııe 
dirler. 

--CIZ!& 

b) ÜZAYEDELEfl 
----- -----~ 

Deniz Bank Materyel Dairesi Reislitinden 

Yalova kaplıcaları ihtiyacından haric kalan motör, din•111:: 

akümülatör, bur makinesi ve bunlara müteferri bir miktar ; ti 
sam pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 16-5-938 ıünü ıaat l 1' 
Deniz.bank Materyel Dairesi Reislitinde yapılacaktır. Satıl•'~• 
makine ve aksamın müfredatlı listesi ve utıf& aid muka"' 
projesi dairemizden parasız olarak alınabilir. d 1' 

Pazarlık saatinde bizzat bulunamayanlar, Noterce muıad ~ .... 
vekil gönJe rmelidirler. Pazarlığa girecek olanlar, pazarlık saat• t 
den en az bir saat evvel Denizbank veznesine bin yetınif b• .. 

·n••· liralık (nakden veya meklub alarak) maktu muvakkat te11'11 it 
tndi etmit ve tekliflerini de Materyel Dairesi Reislitine verdi 
bulunmalıdırlar. 

Adliye Vekaletinden : 
Adet 

1 Kırmızı eaki halı 
18 Ortası derili tahta koltuk'u sandaly~ 
5 Büyük masa 

1 l Masa 
16 Derili koltuk 

1 Derili kanape 
24 Tahta iskemle ve koltuk 

4 Su destisi dolabı 
14 Mukavvadan mamul evrak çantası. . 
Yukarıda cins ve adedi yazılı eşyaların bedeli pefd: 

ödenmek şartile 26 mayıs Qj8 perşembe günü saat oıı ~ 
Yen iıehirde Temviz binasında vekalet kısmı anünde açı 
arlarına ile sa tıla~ağından taliplerin aynı gün ve saatte 
satış yerinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 365_ 
1294 sayılı arttırma kağıdında kanuni safi sikleti 1 5 

kilo 125597 lira deierinde REF (Wt 865-D marka ı .. I 
No. safi ipek mensucat l l ·5-938 günü saat 13 te Sirk~ 
cide reşadiye Gad. Gümrük satış salonunda 2490 saY' _ 
kaımn hükümleri dairesinde pazarlıkla aktarmaya sa~•:.. 
cakhr. İsteklilerden yüzde 7,5 pey akçesi makbuzile 

1 

caret Odası vesikası aranır, pey akçelerinin saat 12 ye 
kadar vezneye yatırılması mecburidir 

• 
Dök•e soba, aaç varılt şişe,• kapı kayıf, hortum, de111ir ''' 

v.s. satılacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilinlarına. 



-- ......--......= --. ~ 

~ -

~sarlar U. Müdürlüğünden:! 
~il İzrnirde şartaame ve projesi mucibince yaphrıla· 
lıv 6tüo Bakım ve İşleme Evinin temel kazıkları işi 
'-tf ·938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı 

il llsuliJe eksiltmeye konmuştur. 
ltııı· - l<eıif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat 

l~~ltı 5613.27 liradır. 
ftııa - Ekıiltme 20.Vl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
'"-..ı saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube ""Qek· 
~ ~- Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
'IUnde en geç saat 14 e kadar adı geçen Komisyon 

iV lllığına makbuz mukabilinde verilecektir. 
\ 1 - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilin
'bisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 

V Baınıüdürlüklerindcn alınabilir. 
~d - Fenni şartnamesinde izah edilen ·esaslar daire 
~ Yapdacak olan temel kazıkları işi Franki, Rodiç, 
'-' Sirnples, Brechtl, Abolorenz, Miharlis, ~ast ~es~ir 
"'-ı ltrıo usul ve sistemlerine veya bunlara mumasıl sıs· 
ttaı t~e göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek iste
"- firnıaJarın fenni tekliflerini münakasa rününden l o 
~· .evveline kadar tetkik edilmek üz re İnhisarlar Tütün 
~ Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

t~ 1- İsteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları 
~·h~t bir mühendis veya mimari inşaatm hitamına ka
lıııd daırnı olarak iş başında bulunduracağına dair aralR
~ N teati edilmi~ Noterlikce tasdik_li. b.ir t~ahhüt kağıdı 
t6et ~ıa Vekaletınden alınmış bu gıbı ışlerı yaphklar1ın 
~ ~~ır nıUteabbitlik vesikasını eksiltme gününden e.n geç 
~tu~ evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat 
~1be ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazım~ır'. 

~I . 11- MühOrlü teklif mektubunu, kanuni vesaık ıle 
'•tıci maddede yazılı ckıiltmeye iştirak vesikasını ve 
''kkat teminat parası veya ınet~tu~unu ihti~a ede~e~ 
'- kapalı zarflar yukarıda yazıldııı uzcre eksıltme gunu 
tto, l~ç ıaat 14 a kadar yukarıda Rdı geçen Alım Komis
~~ 11 Başkanlığına makbuz mukabilinde verılmiş olması 

1-ldır. (2578) 1 -4 

* * • 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Defterdarlığından : 
Tarh 
No. 

Mükellefin 
adı 

122 Adil 
l04 Mümin 

2269 Necati 

O. Mahmut 
" Haıan 

::270 Oıman n Tevfik 

2271 Tanaş ,. latirate. 

2272 

2273 

2274 
2275 
2276 
2277 
22iS 
2279 
2280 

Hüseyin 

Sava 

Yorgi 
Yuvakim 

n Yani 

Yako oğfo Davit 
İzak Baruh 
Salim oğlu Ahmet 
Emin oğlu Hasan 
İlya 

2281 Y orgi oğlu Y ordan 
2282 Pandeli oğlu Koço 
2283 Yani otlu Niko 

2284 Kil tçi oğlu T oma 
2285 Haçik oğlu Hayık 

2286 
2287 
2288 
2289 
2290 

2291 

Mehmet oğlu Bekir 
Aron Eliza 
Hakkı 

Mi bil 
Toma İıtefan 

Y orgi oğlu Yani 

2292 Koço Nikoli 
2293 Develi Dimitri Hara· 

lambos 
Avram 
Gragorya 

işti tal 
nev'i 

Çırak 

Berber kalfa 
Kuaduracı 

" 

Bakkal çıratı 

Yemitci 

Çırak 

" 
Bakkal çıraj'ı 
Ke.e kiatcı 
Yumurtacı çı. 

Tezırihtar 

" 
Çırak 

Atcı çıratı 

Adreıi 

7 Kaatar ocağı 2 
Sotancılar 13 1 
Çarıamba kiliıe 

ıokak 3 
K. pazar itlek ıo· 
kak İbrahimin e· 
vinde 
Kurtuluı Yeni 

ali B. Hkak 74 
Atik Ali paşa 
beycetiz aoltak 14 
Balat tomruk ıo· 
kak 15 
Kantar ocaj'ı 14 

Limon iıkelHi 8 lfl 
Deflrmen ıokak 25 
Kantar ocatı 4 2 

Limoncular ıo. 43 
Paşa ıokak 107 
Tüael t•hıuvar 
ıokalc a3 
Ciball ince bel 18 

Yumurtacı çı. Arnavutköy dere il 
,, ,. Hamalbaşı yeni 

yol 7 

" ,, TOnel Ali paıl3·1:S 
Soğancı çıratı Hacı Muhittin 

Çırak 

Yatcı çırağı 
Kahveci ,, 
Sotancı ,, 
Mumcu ,, 

Keae kaatcı 

Bakkal çıraj'ı 
Sim .. , 

Berber çtrağı 
Biaküvit itciıi 

Şeyh Eyup ıo. 7 
Çardak 33 No 

Y emiı ia. 22 
Çardak IO 
Balat bakkal so. 3 
Fener tahta minare 
No. 18 
Kuzğuacuk mektep 
ıokak 18 
Gedikpaşa cad. 75 • 
Fatih fetiye cad. 21 

Bahk pazar cad& 78 
Yeni han 4 

Verri Vergi· 
nin Din 
ıenui nevi 

934 ıeyyar ka. 

" ,, 

" " 

" " 

,, 
" 

" ,, 

" ,, 

,, ,, 
,, ,. 
" " ,, ,, 
" ıı 

,, 
" 

" ., 

,, 
" 

" ,, 
" " 

" ,, 
" ,. 

" ,, 
,, n 
,, 
" " ,, 

" 

n " 

" 
" 

,, 

" " 
n " 

Verıi· İhbarna· 
nin 
mik.:<> 

7 20 
19 20 
8 92 

8 92 

14 20 

14 20 

8 92 

8 92 
8 92 
il 56 
14 20 
2.2 12 
22 12 
14 20 

14 20 
14 20 
14 20 

14 20 
8 92 

8 92 
14 20 
7 60 
8 92 

J 1 56 

11 56 

14 20 
58 60 

me 
N. 

81 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

IO 
il 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 

2~ 

29 

... ... 

Q) 

> 

4) 

> ... 
:ı... 
4) -

Sayfa 3 

• ,... 

(l)<ı ... 

- Yevmi ' 

Monakasa Gazetesi 
~~- ll.lV.938 tarihinde eksi~trncsi tehir edilmiş olan 
~ •nıe ve projesi mucibince lzmirde yaptırılacak Tü· ' 
~~ Qakını ve İşleme Evi inşaatı yeniden kapalı zarf usu· 

1tksiltrneye konmuştur. 

2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 

El eni 
Hüseyin 
Osman oğlu Reıat. 
Yuıuf otlu Ahmet 
Sadık Cemileddin 
Nikoli Papa Ko.ti 
Ha.an oğlu Hamza 
Abdullah Naci 

,, ,, " ,, 
Küfteci Peynirci ıokak 22 

n 

n 
Kundura kalfaaı Lonca ıokak 2-·l 

" ,, • ,, n 6 n 

" ,, 
n 

" 

14 20 
14 20 
14 20 
14 20 
19 48 
19 48 
19 48 
19 48 
19 48 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga· 
zetesi dir. 

~ .
1
- Keşif bedeli 676 960 lira 83 kuruş ve muvakkat 

"';"•tı 30.828 ·lira 43 kuruştur. 
tGıı,,h- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
,du •aat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
') ~ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfların 
'~ liinde en geç saat 15 • kadar adı g~ç~n Komisyon 

lllllıgına makbuz mukabilinde verilecektrr. 
~ti.- Şartname ve projeler 33.8.3 lira bedel mukabi
·~ İ l~hisarlar Levazım ve Mubay~?t Şubesile Ankara 

Vrtıır . Başmüdürlüklerinden alınabıl~r. 
't -:-- isteklilerin mühendis veya mımar ~imaları veya· 
\· bır rnUhendis veya mimari inşaatın hıtamına kadar 
~~i ol~rak iş başında bulundu~aca.ğına dai.~ ar~~arın~a 
,~1 edılmiş Noterlikce tasdıkl~ bır taah~ut kagıdı ~l~ 
\' Vekaletinden alınmış asgarı 200.000. J~ralık b~ gıbı 
~ .•t Yaptıklarını gösterir bir müteahhıtlık vesıkasım 
'-':ltllıe gününden en geç üç iÜn evveline kadar İnhi
~•r inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alma· 

1lıundır. 
\fVı_ Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V 
•,~ llıaddede yazılı eksiltmeye iştirak .ve~iknsını ve mu
~ at teminat parası veya mektubunu ıhtıva edecek olan 
'ıf~•lı ıarflarm münakasa günü en ııeç saat 15 e kadar 
~I~ itçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka-

1"cle verilmiş olması lazımdır. (2577) 1 - 4 

• • • 
" l- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası için 
-::

11•rneai mucibince 3~. kilo tartma kabiliyetinde 2 
'1 t Demir Yol BASKULU açık eksiltme usulile satın 
~ ilcaktır. 

'ıı_ Her iki baskülün mu!ıammen bedeli 5000 lira ve 
tllkkat teminata 375 liradır. 

.. Uı_ Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
\ıG sarıt 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

tki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 
~tv - Şartn{lmeler parasız olarak hergün sözü geçen 

tden alınabilir. 
\• v _ Eksiltmeye iştirak etmek isteye:ı firmaların fiat
~,l. teklif mektublarını münakasa gününden bir ha~ta ev· 
~t kadar inhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesıne ~c
,,leri ve tekliflerinin kabulünü mut&zammın vesıka 

ları lazımdır. \ v,_ isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
t, btşioci maddede de yazılı eksiltmeye iştira~ vesi~a~ı 
~ ~liıde 7 5 guvenme paralarile birlikte eksıltme ıçın 
)ıtı ' K . 

'- •dilen gün ve saatte yukarıda adı ieçen omısyo· 
telnıeleri ilin olunur. (2590) 1- 4 

129 

122 Muıtafa oğlu İhsan 

n " " " " 
" " " ,, " ,, n Meyhane ıok. 79 

A. Ç. mahalle-
ı.inin K . pat• ıokak 8 
A. Ç. Kuımpafa iıkele 

aokak 15 

• " 
il " 
n n 
,, muıtahdemin IO 78 

,, n 4 62 

Telefon: 49442 
36 , _______ , 

5 87 

5 76 
"Münakasa,. ya 

abone olunuz 
ve abone ediniz 

Eminönü Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, iti ve eıki adresleri ya.zıh eşhas y~ni 
adrealerini bildirmemiş ve yapılan araıtırmalarda d~ bulunamamış. oldu~la~ından. hızaları~da ~oı

I ~erilen senelere aid kazanç "erıi•i ve zamlanaı havı ihbarnamelerı kendılerıne bızzat teblıt edıle~ 

memiştir. 

imtiyaz aahibi n yazı ifl-i 
Dirf'.ktörü: lamail Cirit 

Hukuk usula muhakemeleri kanuııuaua 141-142 inci maddesi hükmüne tevfikan, tebli~ yerine 
Ba•ıldığı 7er: ARTUN Baaunevi 

GB!•h Rillıir aolaık No. 1Cl 
geçmek üzere keyfiyet ilin olunur. (260~) -~~~-

• • • 
25 
6 

30 
40 
7 

10 
80 
6 

adet eski Tütün Sepeti 
Saç dökme soba 
Saç varil 

6 
10 
5 

" 
" 
" 
" 
" ., 
,, 
,, 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

60 kilo ,, 
50 

150 
1170 
300 
400 
·11 

" 
" ,. 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1- Cins ve 
tılac~ktır. 

Tel tefrik kafesi 
Mozayik tekne 
Büyük cam çerçeve 
Ufak cam şişe 
Muhtelif marka yazı makinası 
Baskül 
Heli taıı 
Kapı 

Kayış 
Muşamba parçaları 

Hortum 
Tinbeki derisi 

" 
,, 

bezi 
Tiftigw i 

Demir saç yağ bidonu 

mıktan yukarıda yazılı eıya pazr rlıkla sa· 

11- Pazarlık 18.V.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te l(abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Satılacak mallar Cibali Fabrikasında hergün gö· 
rülebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

• • • 

(2589) 1- 4 

1- Şartname ve numuneleri mucibince 100,50,25 ve 
15 santilitrelik rakı şişelerine mahsus 2.900 adet kasa 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

il- Muhammen bedeli beheri 150 kuruştan 4,350 lira 
ve muvakkat teminata 325.25 liradır. 

lll- Pazarlık 12.V.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün parasız olarak sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - f stekJilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2470) 3-4 

,,...,::ıaı:ır:::::::.::.. ........ =:ıı...::=====-=-=:ıı=::==--==om::ır=::=-::o=============~ 
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D.D.YOLLARI iŞLETME u. MtJOUllLU6UNDEN 

Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 
10.000 ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltma n m1ı· 

kine icabında vaıon1ara yükleme itleri 25-5-938 tarihine mil ... 
dif ;azarteıl günü aaat 15 te H. pata'da ~ar binası ~a.hil~nde 
ı inci İtletme komiıyonıı tarafınd;ın açık eıuıltıue usulıyıe ıha
leıi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli : 

Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 ku· 
ruıtur. İıteklilerin 135 liralık muvakkat teminat makbuzları ile 
kanunun tayin ettiA"i vesikalarla birlikte aynı gün ve ıaatte ko· 
miıyona milracaat etmeleri lizımthr. . . . . 

Bu huıuıtaki ıartname örneğiyle mukavele proJetı Bılecık 

depo Şeflit~yle H. paıada Komisyon Reiıliğinden parasız. ~la~ak 
Yerilmektedır. (2574) 

• * • 
Muhammen bedeli 31831,09 lira olan 1300 adet çam tomruk 

19.5.938 pertembe a-ünü 1aat 15.30 da kapah zarf usulü ile Ankara· 
da idare bina11nda ıatın almacakbr. 

Bu işe girmek ilteyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminnt 
ile kanunun tayio ettiti ve.ikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı srün .. at 14.30 a kadar Komisyon Reiıliğine 
vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eıki· 
4ehir veznelerinde aatılmaktadar . (2527) 2 4 
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AdrcBSe T elegrapbique : 

l•tanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
1 . -------------------------~·------~p~------------------~---------------------------------------

d 
Moda rix CautioR. Lieu d'adjudıcation et du 

Objet de J'a judication Jours Heure d'adjudicat. eatimatif Proviaoire Cahier des Cbarg~ı ---------

A) Adjuditations au Rabais 

Constnıction-Reparation- Trav Public•:M!ıteriel de Construction-Cartograpbie 

Construction de deuıı: hangara type "F. a Izmir Pli cach 252901 25 18866 05 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 23-5-38 15 -
(cah. eh. L. 12,65). 

\ Preaentation carte actue\lc du bourg Silivri : 100 Publique 2500 - 187 50 
{ 

Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 
Dir. Ecom. ,, ,, 

23-5-38 14 -
I' hcctares. 

Construction mur d'appui au iardin Tepebachi. 
Reparation reaı:-dc-ehaussee au batiment dea ar· 

chivcs. 
Canal en tuyaux de beton :ıux dcpôts de petrole 

Tchoubouxlou. 
Conıtruetion pavillon vespasiennc ete. iı Erbeyli. 

Construetıon en asphalte s route Bebek-istin ye (eah. 
eh. L. 10). 

Reparation au debareadaire Heybeliada 

• ,, 

" 

Pli caeh 

" 

1875 25 
1105 46 

649 17 

10087 

400000 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation amplificateur. Pli each 1200 -
Ampoulcs elcetriques marque Osıam, Tungsram, Publiquc 4283 53 -

Loma, Philipı ete. : 10700 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. ----------------------
Ganta : 1400-1500 pa res. 
Toile pour taies d'orcillerı et hou1aes pour matc· 

IH : 8000 m. (ai.). 
Uniformes d'Hc : 1600 complets (aj.). 
Cbaussurcı : 1600 paires. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Motorine : 20 tonnes- Huilc pour maehinc . 70 bi· 
don1· Petrole blano : 20 bidona. 

Huilo surchauffeur : 9,5 t. 
Benzine : 400·500 bidons 

Travaux d'lm_primerie- Papeterie 

Encre teleıraphiquc : 5000 bouteillea . 
lmpression de registre pour af. d'eau • 18 p. 

1 

_T_r_a_n_s..:.p_o_r_t_-__ C_h_a_r.::ıg_e_m_e_n_t __ D_e_ch_a_r..:g:..e_m_e.._. n_t 

Transport d'articles monopoliıeı. 

lJıvers 

Paves necessaires ı route Ba'ikesir·Bandirma et Sin· 
dirgui. 

Divcrses 111achines pour lampes : 4300 p. 
Baseulea pour voie ferree pouvnnt peser : 3000 it. 

necesaaire la f abrique de spiritueux de 
Pachabahtche: 2 p. 

Provisions 

Beurre pour l'armce Pınarhisar : 18 t. 
1t ,, ,, Alpullu : 12 t. 

" it " 
Vize: 12 t. 

Pain pour le peniteneier de Mer1ine : 
Lait : 30 t.· Yoghourt : 25 t. 
Orge : 65 t. 

Semences : 15 t. 
Beurre : 92 t. (cah . eh. P. 451). 

90 t. 

Viande de mouton : 200 t. (cıh. eh. P. 450). 

B) Adjudications a la surenchere 
Tissua de soie : 1365 k. 
Tôle d'acier, bidon, manclıe de lin, bascule, bou

teille, poele, panier ete. 
Motcur, dinamo, aeeomulateur ete. 

Publique 

Grc a gre 
Pli eacb 

3040 

8240 -
7040 -

Publique 1800 -

" 
" 

Publique 
,, 

Publique 

Gre a gre 

Publique 
,, 

Pli caeh 

" 
it 

,, 
Publique 

" 

Pli cach 

" 

Publique 
Gre a gre 

2375 -

2500 -
1000 

5000 -

3040 -
5000 

17100 -

10800 -
8550 -

90160 -
90000 -

125597 -

140 -
82 91 

48 69 

760 -

19750 -

90 -

275 65 

228 -

618 -
528 -

178 13 
124 69 

187 50 
75 -

375 -

228 -
• 375 -

1233 ·-
810 -
810 
675 

292 50 

5758 -
5750 -

15 o,o 

idem 
,, 

" 
Union Cooperative Venle Agrieole 

Raiains et Fiıues İl lzmir. 

{ 
Com. Perm. Municipalitô Jstanbul 
Dir.Eeonom. 1t ,, 

Oir. Deniz Bank Suc. ltt. 

Municipalite Taraous 
9 Expl. Ch. de fer Etat Sirkedji 

Dir. Gen. de Surete Ank. 
Com. A.ch. Command. Gen. Protec. 

Garde Foreta Anlc. 

idem 

" 

Municipalitc Armoutlou 

23-5-38 
23-5-38 

20-5-38 

13-5-38 

25-5-38 

13-5-38 

23-5 ·38 
20-5-38 

20-5-38 
12-5-38 

10·5·38 
20-5-38 

20-5 38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 16-5·38 
Dir. Eeonom. Ministere de Justice 2·"'·38 

ter Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacha 23-5-38 
Municipalite Ankara 20 5-38 

Dir. Prineipale Monopoles Ankara 20-5-38 

Com. Perman. Vil. Balikcsir 18-5-38 

1 Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacha 23-5-38 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 20-6-38 

Com. Ach. Milit. Vize 

• 
" 

20-5-38 
25-5·38 
20-5-38 

14 -
14 

14 

15 

15 

10 30 

15 
15 30 

15 
14 

10 
15 

16 -

10 30 
15 -

10 30 
10 30 

15 -

14 -

10 30 
14 -

16 -
11 -
15 

Procureur Gen. Rcp. Meraine 
Com. Ach. Div. Kirklareli 

{ 
Com. Perm. Mun. lstanbul 

1-6-38 
18-5-38 
23·5-38 • 

14 -
15 
14 

Dir. Econom. ., ,, 

Dir. Etabliasement lmmigres a Balia 
Com. Acb. Int. Ankara 

" 

Dir. Ventes Douanet lstanbul 
Com. Ach. Econ. Monop. K.taehe 

Presid. Loeal Materiel Deniz Bank 

16-5-38 
20-5-38 
23-5-38 

11-5-38 
18-5 38 

16-5-38 

16 
15 -
15 

13 
15 

15 

Cumartesi 8.5.938 

Alaçam kuabuı halibaı.ır barltuı taaziml (Alaçaaı ııı.Jal,J 
led .) J'! 676 

Galvanize aaç ve çelikler (DDY Sirkeci) .\! fJ77 
Mintan {MMV) .:\! 678 
Taze balda ve taze ıoğan (Balıkeıir Aık. SAK) ~': 819 
Po.ta çanta11 (İıt. PTT Müd.) ~\! 680 
Bez (İat. PTT Müd.) J\! 680 
• Ataç (Barguzu KlSyü İhtiyar Heyeti) .~! 681 
Depo in,. (Sinop Vil.) .Ye 681 • 6fB 
Demir kapı ve havuz İnf. (Kütahya Fidanl. Müd.) .'\~ 
Hükümet konağı inş. (Betiri Kaymakam.) .i\: 687 
Pirinç (Ankara Lvz.) ~\! 687 

Pazar 8.5.938 

ilk okul binası inf. (Yeraik Köy Muhtar.) .\! 681 -
• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin aayı,.n• 

Samedi i -5-938 

Presentatioa carte •etuelle ville Alntchan (Municip. NabiYe 
N. 676 

Aeier et tôlcı galvaniıee& (Ch. de Fer Etat) N. 677 
Camisolea (Min. Def. Nat ) N. 678 
Lerumes (Com. Ach . Milit. Balikesir) N. 679 
Sacı pour facteurı (Dir. P. T.T. Ist.) N. 679 
Toile (Dir. P.T.T. Iat.) N. 679 
Constr. depôt (Vil. Sinop) N. 681 . ~· 6' 

• porte en fer et bassin (Oir. Pepiniirc Kutabıa) fil 
,, konalc gouverncmental (Kaymaltaaat Bcchiri) fll. 

Riz. (lntendancc Ankara) N. 687 

Dimanche 8·5·1938 

'k) ~ 
Constr. batiaıent ceole a Y ersik (Mouhtar Vilayet Yer•• 

• Lea aateriaquca indiqucnt une Yente par voie de ,urc• 1 
N. B.- LH Nos indiqueı en regard det nrticlcs • 0

'
1 

journnl dana lequel l'aviı a paru . 

Les travaux 
en cours 
(Suite du Nuınero 683) 

Troiaieme Section : Gediz 

Cette seetion prepare les releves deı travaux a effect~~' 
deverser le Gediz dans le lac de M:ırmara en tra ver•:, 
d' Adolo jusqu'au lac en question ainıi que le projet _,ı 
tionı a effeetuer devant ce dcrnie. En meme temps les •" "il, 
deıtines a l'arrosaıe de ls vallee de Menemen par l'entt;, 
regulateur inatalle a Emiralem, et les coupeı du canal 
importance qui devra etre perce a cet effet. 

Quatrieme section : Le grand et le petit Mell 
Elle ı'occupe du contrôle de la construclion de petti\ 

aelon leı projcts approuves par le Minislere des Tra\'1~ ~ 
La construction des ponts suit aon cours et le pcreeın•~ 
ae trouve ıur le point d'l!tre termine ce qui per•ettrı 1 

du lae de Cellad dans le cours de l'annee. l'J 
Une des br .rnehes de cette section soccupe d'elaborer t,tl~ 

du barra1c iı construire aur la riviere Tchine el elle a '11ı• 
meme temps d'etablir le trace du canal destine a aaıur•' ) 
de la plaine de KoU:harli. tJı ,., ~ 

Une autre branehe cst cbargee de l'etude deı pla•• ._,, ') 
droits propices iı la conıtruetion du barrage de Tchal: '~ ~ 
quantitea d'eau qu'ilı peuvent conteair selon leur1 dıff ~' 
teurı. Le reıultat de ceı etudeı a prouve qu'un barr•ı;,o 
dans unc ıorge tres etroite serait a meme de contenir I' 
de metres cubes d'cau. On s'occupe maintenant, du P .... 

1
• j 

nal deatinc iı assurer l'arrosa~e de la vallee de Sarayk•~11:ı 
On s'occupc egalement, d'etablir les ni vellementa qıJf, 

cessaires pour determiner la hauteur du barraırc de '"J 
que le plan deı terrains qui ıeront irriguea a la cons~ 
barrage. e'J'. 1 

Lorsque eeı travaux seront termineı, la meme br•11 <{ 

pera dea etudeı necessaircs iı Puroaage de la vallee de ",J 
Le proiet destine a l'usechement du grand marais fo ,ı 

riviere Tabakhane pasaant par Aydin eat dejiı teraıille 
adjudicatioa: 


