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Müracaat yh Güu 

Nafıa VeHleti 8-6·38 

Turgutlu Belediyesi 23-5-38 
lımir incir ve Ü:aüm Tarım 16-5-38 

Satış Kooper. Birlifi 
Çorum Ziraat Müd. 10-5-38 

Ank. Mrk . Hıf:a. Mües. SAK 10-5-38 

Akhisar Belediyesi 26-5-38 

Ormıııı Kor. Gen. K. SAK 17-5-38 
ı\nkara Belediyesi 24-5-38 

Orman Kor. Gen. K. SAK 11-5-38 

Diyarbakır İnhisar. Başmüd. 20·5·38 
Mersin ,, Müd. L.'.2·4-38 
lçel Nafıa Müd. 16·5·38 

D.D. yol. H. paşa 
Denizli Valıli~i 
D. O.yolları SAK Ank. 

Mudanya Şarlıaylığı 

n 

Gümrük ve İnhisar. Vek. 
Kony11 Viliyetı 

Kütahya Aak. SAK 
Çorum Vilayeti 

Tophane Lvz. SAK 
Konya Viliyeti 

30-5·38 
18-5-38 
12-5-38 

26-5-38 
26-5-38 
10-5-38 
20-5-38 
20-5-:l8 
17-5-38 

1 J-5-38 
20-5-38 

Saat 

15 

15 
15 

14 --

11 -

16 -

15 -
10 30 

11 

14 -
15 
15 -

15 30 
14 -
15 30 

15 -
15 

15 -
15 -
15 --
15 -

15 -
15 -

Ankara Belediyesi 3J-5·38 e kadar 

" 24-5-38 11 -

Ankara Lvz. S/\K 27-5-38 ıs -
il 28-5-38 11 -

Antalya C. Müddeiumum. 20 gün ıaOddetle 
Ankara Lvz.. SAK 16-5-38 15 -
Tekirdağ' Ask. SAK 25·5-38 15 ...... 

M. M. V. SAK 13-5-38 10 
Sumer Bank Karabük Buroau 26·5·38 14 -

Müd. 

lııt. Defterdarlığı 19-5-38 14 -

Feriköy Maliye Tahsil Şef. 16-5-38 14 -
lıtanbul Relediyeai 11-5-38 11 
Emlak ve Eytam Bankuı 1:-3-5·38 14 ~ 

lat. H:ıvayol. SAK 16-5-38 14 -
Ankara Belediy~si 17-5-38 ıo 30 
Mersin Orman Bölge Şef. 20-5-38 15 -

............ ...,... ... 

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

lüt:fen iç sayifelere müracaat: ediniz 

9 Mayıs 1938 

Orga 

İnsaat - Tamirat· ~afıa İ:>kri ve alzemesi- , rit ~ 
; ··----------~-~-~~~~-~--~~~~ 

Nafıa Vekaletinden 

Eksiltmeye konulan iş: Bergaınada Bakırç:ıy ovası ve 
nehir ıslahatı nmelyatı, keşif badeli 1.564.863 lira 8ô ku
ruştur. 

Eksiltme: 8.6 938 tarihine rashyan çarşamba günü saat 
15 te nafıa Vekaleti sular umum Müdürlüğü su eksiltme 
komisyonu odasmdn kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

lstekliler: Eksiltme şartnnmesi. mukavele prolesi, bayın

dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 
50 lira mukabilinde sular umum Müdürlüğünden alabilir· 

ler. 
Eksiltmeye girebilrnck için isteklilerfo 60.696 liralık mu

vakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık nafıa su işleri 

ni veya buna maadil nafıa işlerini taahhüd edip muYaf
fakiyetle bitirdiğin~ ve bu kabil nafıa işlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek 
tublarını yukanda yazıh saatten bir saat evveline kadar 
sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

İzmir İncir vr• Üzüm Tarım :;stış Koopeıatiflnı 
Birliğıııden : 

Karnpınarda iıışa edilecek pa\iyon. hela yaz.hane ı;e di
ğer müteferrik i5lcr kapalı zarf u::-ulilc ek iltm eyc konmu.tur. 

ln~aalın muhammen kc~if bedeh 13.2 t7 lıra olup vahıt 
fiat e!Sa ... ı üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat miktarı olan 1.000 lira nakit banka mektubu 
veya devlet tahvilleri olarak ) atırılır. 

Eksiltme 16.5.•l3B pnznrtc i giiııü ::ıcıat 15 le lwıirdc l nı·i 
Kordonda iş hanınd •ı gc·rn 1 dirckti>rlük odaı:ında yapılacaktır. 

Fenni evrakı görnı k btt'yenler İzınirde t :ıci Kordonun 
gümrük karşı ındakı işl('tnw hanında birlik fen mli~avirine 
veya Aydında Aydnı :\lilli bank~sma mür:ıca.ıt etıneııdirlcr. 

Mutemmin izahat yalnız İzmirde birlık frn miişnviri ta· 

rafından vc::rilecek tir. 

Turgutlu Belediyesinden: 

Keşif bedeli 1304 lira 36 kuruştan ibaret yeni yaptırı
lacak abdesthane binasının yalnız 750 lira miktarınd ·ı o· 
lan inşaatının yapılma işi 3.5 93~ tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 

İhale 23.5.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
te belediye dairesinde y apıhcaktır. 

İsteklilerin yevmi ve saatı mezkfırde Turgutlu belediye· 

sinde bulunmaları. 

Çorum Zirat Müdürlüğünden: 

15 nisan 938 tarihinden itib ren on beş giin eksiltmeye 
konulmuş olan Hıdırlık mev,ciinde tesis edilen fidanlıkta 
yapılacak 561 lira 72 kuruş bedeli keşifli bahçevan kulü 
besi inşaasına layıkı had talip çıkma.nış olduğundan ih -
le,i mayısın IO uncu sah günü aat 14 de yapılmak üzere 
eksiltme meddeti on gün uzatılmış olrııakla keyfiyet ilan 

olunur. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Tr<tkyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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Sayfa 2 

lfaçlar, Klinik ve ispençiyari ala~:_ 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 
Komiayonundao: 

Muhammen bedeli 1917 lira 50 kuruş olan 25 kalem 
laboratuvar malzemesinin 30.4.938 tarihinde yapılan açık 
eksiltmesine talip çıkmadığından eksiltme 10 güo uzatı
larak l 0.5.938 salı günü saat 11 de yeniden yapılacağı 
ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
&& • 

Akhisar Belediye•inden: 

Akhisar şehrinin tasdik edilen projesi mucibince elek· 
trik şebekesi inşası kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. 

İşbu muhammen bedeli 37813 lira 63 kuru.,tur. 
İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 

190 kuruş mukabilinde Akhisar belediyesinedn alınabilir. 
Eksiltme 26.5.938 tarihine raslıysn perşembe günü sa

at 16 da Akhisar belediye binasında toplanan belediye 
encümenince yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar belediye re
isliğine teslim etmiş olmalara lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve J7 inci maddelerine 
uygun 2837 liralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar, asgari 20 bin li· 
rahk elektrik işi yaptığına dair Nafıa vekaletinin 938 
yılına aid müteahhitlik vesikası. 

Teklif mektubları ihale günü saat ı 5 e kadar makbuz· 
mukabilinde belediye reisliğine verilecektir. Posta ile 
gönderilecek teklıf inektublarının iadeli teahlıüdlü olması· 
ve nihayet bu saate kadar encümene gdmiş buluoması
lizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Akhi· 
sar belediye reisliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

i\\ensucat-f:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Komi::.yonundan : 

Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
.34909 iJa S23tJ-5 metre yazlık elbise kumaşı kapalı zarf usu· 
lile ihalesi 17.5.938 salı J?;iınü saat 15 te An karada Y cmişe
hirde Komutanlık lıinasındaki Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

Muhammen bedeli 28789 lira 75 kuruş ve muvakkat te
minatı 2159 lira 2.3 kuruştur. 

Şartnameler hir lira 4J kuruş mukabilinde Satınalma Ko· 
mi::syonundan alınahilir. 

J:,teklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla herabcr tek· 
lif ınektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ko· 
misyona vnmeleri ilan olunur. 

. . * * • Orman Koru~a Genel Komutanlık kıtaatı ihtiyacı 
ıçm kapalı zarfla eksıltmeye konulan 2208 kilo sarı ... abun
lu kö.;elt·ye teklif edilen fiat komutanlıkça pahalı gi>rüldü
~ünden kanunuıı 43 üncü madde-..i mucibince bir ay zarfiıı
da pazarlığa 11evri1miştir. llk pazarlığı 11 mayıs 938 carsam
ha günü aat 1 l de An karada Yeni~ehir Orman Ko;uma 
Genel Komutanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

1uhammeıı Leddı 5 ,109 lira 60 kuru~ ve muvakkat te
minatı 405 lira 7'2 kuruştur. 

lŞartn ~ım~ i hergün parasız olarak Komi yonda görülebilir. 
st~klılerııı kanuni vesika ve ilk teminatlarile hirlikte 

mezkur gün ve ::saatte Komisyonda bulunmaları . 

Ankara Belediyesinden : 

Su idaresi işçileri için 73 takım elbise ve 54 takım tulum el· 
bise, 68 çift postal, 5 çift fotin on beş gün mfüıldetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1149,45 liradır. 
Muvakkat teminatı 87,20 liradır. 
Şartname ve numunesini görmek isteyenlerin her -

· 1 · k 1 · . gun yazı 
ış erı a emıne ve. ısteklilerin de 24 Mayıs 938 salı günü aaat 
on buçukta beledıye encümenine müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Diyarbakır İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Diyarbakır inhisadar başmüdüriyeti ve içki fabrikası 
namma gelecek inhisarlar maddelerinin vagondan alına· 
rak inhisar ve fabrika ambarlarına nakli ve buralardan 
Diyarbakır kazalariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Urfaya 
götürül ıesi ve getirilmesi 1 haziran 938 den itibaren 1 yıl 
madde tle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Muhammen bedel yirmi beş bin liradır. ilk temina 1875 
liradır. 

Eksiltme 20 mayıs 938 c•ma günü saat 14 de Uiyar
bakır inhisarlar başmüdüriyetindeki komisyonda yapıla
caktır. Şartnamesi Diyarbakır, Elazıj', Mardin, Siirt, Bitlis 
Urfa, Gaziantep, Ankara ve İstanbul inhisarlar dairelerin· 
de mevcuddur. 

Mersin inhisarlar Müdürlüğünden: 

Mukavelenin akdinden isibaren bir sene müddetle Mer
sin inhisarlar idaresinden Silifke, Mut, Gülnar ve Silifke 
Mut, Gülnardan Mersine kadar sevk olunacak tütün ve 
içki vesair eşya kara nakliyatı olbaptaki şartname mu· 
cibince 22.4.938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. Talip olanlar Silifke inhisarlar 
müdüriyetine müracaatla pey sürmeleri ilan olunur. 

içel Nafia Direktörlüğünden: 

938 mali yıla içinde devlet demiryolları için hariçten gt.
lecek tahminen 14 bin 100 ton mıktarındaki bil umum inıaat mal 
zemeainin mavunalardan alınarak demiryolları iıkelesindeki va· 
ıonlara tahmil ve vaıon bulunmadatı taktirde ıösterilecek de· 
polara cins cina tefrik ve istif ile tekrar vaıonlara tahmil İfİnia 
muhammen kedeli 4935 lira olup 22-4-938 tarihinden itibaren ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuttrr. 

2 - Eksiltme günü 16·5-938 tarihine rastlayan pazarteıi saat 
15 de Meraiı:a Nafia Müdürlütünde yapılacaktır. 

İsteklilerin muhammen bedeli yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
teminat miktarı olan 370, 13 lirayı mal Sandığına makbuz muka· 
bilinde yatırmaları ve yahut o miktar teminat mektubu ile ek
siltme günilnde muayyen aaattan evvel teklif mektublarile bir
likte komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tediye edec•kler
dir. Mektubların poltada gecikmesi kabul edilmez. 

Şartname ve di~er evrakı görmek Ye fazla malumat almak 
istiyenlerin Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 
~ "!!!!! M - - bt ' r• •:........a...::.:.; 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 5130 lira 12 kuruş elan 3100 adet 
1250x2050 eb'adında ve muhtelif kalınlıklarda kontru
plak 30.5.938 pazartesi günü saat 15.30 da Haydarpaşa
da gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafından 
kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun kanun ettiği ve
saik resmi gazetenin l.7.937 T. 3645 No.h nüshasmda 
intişar eden talimatname dairesinde almmış ehliyet •esi· 
kası ve 384 lira 76 kuruşluk muvakkat teminatlarını müh
tevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İşe ait şartnameler Haydarpaşada aatınalma ko· 
misyonu tarafından parasız olarak dağıhlmahtadır. 

• • • Metre mkabı muhammen bedeli 50 lira olan tak
riben 95 metre mikabı çam kereste 12.5.938 perşembe 
günü saat 15,30 da açık eksiltme usulile Ankarada ida
re binasmda satın ahnaac•ktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3fi5,25 liralık muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesikaları ile aynı gün ve 
saate kadar komisyon reisliğine gelmeleri lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde görülebilir. 

Denizh Valiliğinden: 

S. V. İ. M. Veklletenin muhtelif yerlerde yapılacağı göçmen 
evleri itlerinde kullanılmak bere satm alacağı cins ve eb'adı şart · 

namesinde mukayyet 1287 metre mikib mamul kereste pazarhkla 
alınacaktır. Bu keuıtelerin temini için Veliyetiq Hayriye orma
nından 1980 metre mikabı gayrimamul kereste tahıiı edilmiştir. 

Bu iti taahhüde talib olaolar bedeli muhammeni üzerinden yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesini Malaandığına yatırmış olması 
veya bu mıktar teminat teminat göstermesi meşruttur. Pazarlık 

Decizli S. i. M. Müdürlüğünde teşekkül eden Alım Satım Komiı· 
yonu müvacehesinde 18-5·038 günü aaat 14 te yapılacak ve son 
pey S. i. V. Vekiletine bildırilerek alınacak mezuniyete ıöre 
hareket olunacaktır. Şeraiti anlamak istiyenler gününden evvel 
hergiin Sıhhat Müdürlüklerindeki f&rtname ve eb' ad listesine 
müracaatleri ilin alunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglan v. s. -
Edirne Garp Hd. Tuğay Satınalma Kom. Batkanhğından : 

Yeri ve Mikdarı Mahammen B. İlk teminatı 
kıtası Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. 
224 Alay Odun 189660 2617 iO 196 30 
Edirne 
İhalesi 20-5·938 ıünü aaat 10,30da açık eksiltme usulile yapılacaktır 
228 Alay Odun 535i00 6320 8 476 
Sülotlu 
İhaleei 19-5·938 günü aaat 10 da kapalı zarf usulile yapılacaktar. 
ı t Hd. Tb Odun 54000 745 2e 55 89 
Uzunköprü 
İhalesi 19-5-938 rünü saat 19,30 da açık eksiltme usulile yapılacak 

1 - Garp Hd. Tuğay birliklerinin ıenelik odun ihtiyacı yukarı 
yaı:1ldıta gibi eksiltmeye konulıauttur. 

Mudanya Şarbaylığmdan: 

1071 No.lı makine yağı 
Tüvenen maden kömürü 

Mudanyrı Bel~diye:-ıi Elektrik 

Miktarı ~luhamınen 
Lira K • 

2 20 150 tenekt: 
250 ton 12 ~ 

d. ne ile 
Santralı için ar.ık in ırı 

~ .k. knleıll 
kapalı zarf 8uretile satın alınacak yukarıda yazılı ı ·1• Ev· 
lenzım 26.5.938 per~embe günü saat 15 te Beledıye 

1 
.. 

cümeninde ihale edileceğinden şartnameyi görmek istiyen er 
rin teminatlarile birlikte Encümende bulunmaları ilan oluıııı 

Gümrük ve lnhbarlar Vekaletinden : 
-ll ' 

v~kalet kaloriferleri ihtiyacı için 38 ton miktarından • 
mikok pazarlık usulile satın alınacaktır. k· 

Beher ton için 26 Jira bedel tahmin edilmiştir. Mu":e
kat teminat 74 lira tO kuru:;;tur. Bu işe aid ~artnaıı:ıeJer 
kalet Levazım Müdürlüğünde hergün görülebilir. . sıo· 

1-'azarhk 10.5.938 salı günü saat 15 te Vekalet bı~ll bll 
:;mda '3atınalma komisyonunda yapılacağından isteklile.rtl1 ,ıı· 
tarihten önce muvakkat teminatlarını vekalet veznesıne dll 

· voll 
tırmış bulunmaları ve belli edil~n gün ve saatte koınıs 
hazır bulunmaları şarttır. 

Konya Vilayeti Daimi Erıciimenindcn: 
yıı' 

Eksiltmeye konulan i~: Nafıa Silindirleri için mtı~lll 
119

• 

olunacak olan 27~7 lira 5S kuruş muhammen hedel1_1. 
1 
dir 

zot, benzin, gre:-;, odun, kömür, fitil, üstübii vesaire ::ııhP 
mahrukat ve malzeme idir. 

Muvakkaı teminat 206 lira 82 kuruştur. rı~ı 
Bu i~e ait müfredatlı li'3te i le şartname ve mütefer " 

P.Vrak Naha \lüdi.irlüğünde görülebilir. · ıııi 
Eksiltme ~0.5.938 cuma günii saat 15 tc Viluyet IJ3

' 

En·~ümenindc yapılacaktır. . 'fi• 
Eksiltmeye girmek isteyen isteklilerin 938 yılına aıt 11~. 

caret odası kayıt ve:;ikasile 206 lira 82 kuruşluk vezne rP)ır 
· ıc buzn veya muteber lıanka ınektuhu ibraz etmek ~a~tı ııııı· 

kanda yazılı gün ve sıatte Vilayet Daimi Enciiınenıoe 
racaatları lüzumu ilan olunur. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
~· 

Açık eksiltmede bulunan ve beher tonu 13 lira ırıub• o· 
men bedelli 200 ton Çeltek maden kömürünün ticare~elİ 
dasmdan bu defa verilen rayıca göre muhammen be tıf 
15 lira olarak gösterilmiş almasına binaen eski ilil1~b'· 
yok sayılarak Mayısın J7 inci salı günü saat 15 te ye' 
lesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık: ekıiıtnıe)'e itle 
niden konulmuştur. Alıcı olanların encümen kateıı> 
müracaatları ilan olun ur. 

Kütahya Satınalma Komisyonundan: . ıı'' 
Kütahyade Topçu taburunun 938 mali senesi ibtıv6ıS 

olarak 1 J0 ton odun alınacaktır. Muhammen bedeli 
1 

liradır. .,,0tıb' Eksiltme 20 mayıs 938 cuma günü saat 15 te .... 
ya merkez komutanlığı komisyonumuzda olacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminat teminat 12 ı lira 88 kuruştur· 1e 
Şartnamesini görmak isteyenler her gün eksiltll''te" 

girecek olanlarda kanunun icap ettirdiği vesaik veıflif 
minat makbuzlarile eksiltme günü mauyyen saatta k0 

yonumuza müracaatları. ____/ 
~~~~~~~~~~~ •!!X! 

Müteferrilf 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Kor ihtiyacı için 30 adet binek hayvanı alınacak: çe( 
Satın ahnacak hayvanlar irtifaı en az 1,43 göğiiS fi~ 

resi en az 1,60 yaşları 4 den aş.lğı olmamak üzere 8 Y~tıf' 
geçmiyecek ve bilcümle ilel ve emrazdan salim oJacB ıJİ' 
Matlub mikdarda binek hayvanı bulunmadığı takdirde 
ğer hizmet hayvanları da alın:ıcaktır. J'O' 

Hayvan satmağa talib olanlar her gün Çorluda .. ,11 

Satmalına K. na sabahları saat 9 dan 12 ye kadar . f11~r'' 
caat edebilirler. Satın ahnacak hayvanlar Komisyo.P te~i~ 
fmdan beğenilmesini müteakib mallein ve aşı tatbık 19,ı 
mek üzere Kor Hayvan Hastanesine gönderilir. 24 dıJ~ 
me.zkiir hastanede nezaret ve müşahede altına bnlull ,;ıı' 
tan sonra aşı neticesi müsbet zuhur edenler sabib1~1tı' 
ve menfi zuhur edenlerin parası derh•l Komisyon 
findan verilecektir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satına lma Komisyon urıd 1111 
1 r 

ı•' ~ 
Maslakta PreYentoriumda yapılacak cam tamiratının P11 .,,11 

l 1-Mayıs-1938 çarşamba günü saat l 5 de Tophanede ı...• 1 , t~ 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Kaşif bedeli t50 Jıt 't 
minah 22 buçuk liradır. İsteklilerin belli saatte komisy0"' 

mel eri. 



Ankara Belediye1iDdnn: 

k 1 - Camlıdere belediyeıi için alınacak havalı lbtikli iki te
d trlckti , tek dingil Ye çift makaslı Ye portatif çelik fa&e üzerin
lı~ Y~ iıtenilditi zaman bir kamyon arkuına bağlanabilecek ve 

1 ~n~lditi takdirde adamlar vuıtuiyle el ile çekilebilecek .e ki-
' ll&tünden indirileeek kolları bir motopomp alınacaktır. 

ııı· 2 - Şartnamesini görmek isteyenler bergün yazı işleri kale
•ıae hlÜracaat edebilirler. 

lt1tf. - Vermek iateyenlerin 31 mayıı 93 } cuma günüee kadar 
ıf 91ıektublarını vermek lazımdır. 

0 •*.Çankaya motör daire1i için alınacak olan bar dizel motöru 
11 beş (Ün müddetlekapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. . 

Muhammen bedeli 15000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1125 liradır . 

tı Şartname.ini rörmek isteyenlerin her gün yazı itleri kalemi-
e ı:ı:ı ~ 

ltd ' Uracaatları ve ihale 24 My aıs 938 1&lı günü saat 11 de be-
ıı 'Ye encümeninde yapılacağından o ıün saat on<! kadar temi-

l •tlariyJe birlikte teklif mektublarını belediye encümenine veri
ır, 

Konva Vilayeti Daimi Encümeninden : 
i . Karaman Kaza~ı .Merkezind~ yapılacak Sıfat is tasyonu 
tCın lüzumu olup 1900 lira muhammt!n bedeli olan taş, ki 
eç, kiremit ve tuğ l a malzemesi eksiltmeye konulmuştur. 

y Ek::ıiltme 20 mayıs 938 perşe rıı he günü ::ıaat 15 te Vila
et Daimi Encümeıı inde açık e k:-.i ltıne u ~ ulile yapılacaktır. 

ııı l'alibler yüz(le yedi buçuktan J 42.5 lira teminat akçeleri 
Ukabili makbuz ilı raz edeceklerd ir. 

t Fazla ta f ilat almak bteyeııler Vilayd Veteriııer Dr. mü
l!caat eylemeleri ilan olunur. 

~ 

~ Zahire, Et ve Sebze; 

Trkırdağ Ask"ri Satına l ma Komi~yonunJan : 
, Tekirdağ kıtala rı ilıt ivac ı ir.iıı 500 döniim ı·avır otu rıa· 
'~ti " .. ~ , . . 
~u '.~la uatın alınacak tır. Çayı r olaııla ı 111 21 nıayı.'.'.ı 9.38 tanh 
lıtı une kadar çayırların ı gö ... t · rınelrr i lazımdır. Muvafık gJ. 
~~u Muayene Komi yonunca göriil iip anhı ı;-ıldıklan sonra 
~l'. 'rı.nyıu 938 çar:ı;·ını ba günü ... aat 15 le' pazarlıkla yapıla

"1 ılan olunur. 

Ankar, Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 

~111 I - Ankara garnizon birlik ve ın ÜeH ~:-ıel cri ihtiyacı olan 4 
htıd kilo beyaz p eynirin 4 mayıs 93 ~ puarlığınd 1 tnlib çıkmadı· 
·-~ -tı pazarlıkla eksiltmesi 16 mayıı; 93S s .tat 15 de Ankara Le-

;rn Amirliği Satınal nın Ko misyonunda yapJlacaktır. 
~Ilı ~ Muhıı.mmen b!d cl i 18)0 lira ilk teminatı 135 liradır Şart
~~~81 herıün komııyonda görülür. Kanuni vesika ve teminatla 

18Yonda bulunnı osı. 

Antalya Cümhuriyet MüdJeiumumilij'inden: 

lltli~tı.tal!a ceza evinin l haziran 938 tf\rihiııden itibaren bir ae
~Gdd •htıyacı olan 85.000 (seksen beş bir) kilo ekmek 20 gün 

l' ttle münakasaya konulmuştur . 
~Gq:l~p olanların 4eraiti öğrenmek üz,re Antalya Cumhuriyet 

t:ıurnumilij'ine müracaatları ilan olunur. 

~ttkar L A- . ··- · S l K . a cvazım mırııgı atına ma omısyonundan: 

~ıı 1
1tı - Ankara g ernizon müesseseleri için 380 000 adet yumur· 

~l\ıtljk~pal ı urf ekıi l tmesi 27- .W1 ayıs-938 saat 15 de Ankara Lv. 
~ ğı satın alma koın iS}'Onunda yapılacaktır. 

1ııuı1; Muhammen bedeli 6650 lira ilk teminata 562 lira 50 ku
~ıı,ı:ı · Şartname i komiayo:ıda görülür. K anuni veıikalarda bu-

leklıf mektublarının saat 14 de kadar komiıvona verilmt'si. 

? ... ' 
1Gtnj 1 -:- .Ankara gunizon müesseseleri için 500 ton buğday 
~tı~4 llı e11nın kapalı zarfla eksiltmesi 28-mayıs-033 aaat 11 de 

~ •• Lv. Amirliti Sahna lma komisyonunda yapılacaktır 
t - ıt. • 
~n11 " 1 uhammen bedelı 7500 lira ilk teminatı 562 lira 50 ku-
~ıı l:k ~artnamesi komisyonda görülür. Kanuni \'esikalarda bulu· 

lıf mektupluının uat 10 ne kadar komisyona verilmesi. 

LE R 
İstanbul Belediyesinden: v 

'lıtı:Saiti Nakliye resmind en olan borcund lt1 doıayı haciz 
11.5 ~ F ort markala v e 209'.J plaka s ayılı taksi otomobili 
1 ı ~~ Js ç rşa ııı ba g önü Şişhanede İvanm g.ırajmda saat 

açık a rttırma ile satılacağı ilan olunur. 

İıtanbul Hv. Sa. Al. Ko. Bafhanlığından: 
~il ıı .. \o_ " 
~ tıı Ş· a tarma ambarıoa aid olup Serviburnunda Sokoni Va-
~lll,1'"1tetine aid benzin deposunda mahfuz bulunan ve kulla· 
tnh~t ~eelv.erişl_i olmayan 331 aded köh~e. galvanizli ve 587 aded 
~ tıl.i nı111 bıdonu 16 Mayıs 938 tarıbıne raalıyan pazartesi 
\l~'•at 14 te Üsküdar Malmüdiriyetinde müteıekkil Hava Sa

} l,l~ ~onıisyonunca pazarlıkla ıatılacaktır · 
t'S eG\o lılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
~ılllct ~tınıe paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 

trı Hin olunur. 

Ankara Belediyeıinden: 

t - Su idaresi ambarında mevcut tahminen 3 ton hur
da font boru parçalarına istekli çıkmadıiıodan açık art
tırması on gün uzatılmışhr. 

2- Muhammen bedeli 106 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 8 liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de 17.5.38 aalı günü saat on 
buçukta belediye encemenine müracaatları. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Bankamıza ait Beykozda Tokat Çiftliğinde kuru ve rüz
gardan yıkılmış 14 adet çam, 1 adet di~budak, bir adet ce
viz ve Beykoz parkında 31 adPt akasya, 7 adet muhtelit 
ağaç 1 :~ mayıs 938 cuma günü orman muamelesi alıcı tara
fından yapılmak üzere ~aat ikide peşin bedelle ve açık art
tırma suretile satılacaktır. 

Talip olanların mezkur gün ve ~aatte Bankamızca müra
caat etmeleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komiıyonundan: 

Köhne ye ayrılan 315 çift erat fotinin 13 mayıs 938 
cuma günü saat 10 da MMV. satınalma komisyonunda ar
tırma suretile satılacaktır. Fotinleri görmek isteyenler M 
MV daire Md. ne ve arttırmaya girecekler arttırma gliu 
ve saatinde MMV satınalma komisyonuna müracaatlara. 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

Şubemizden haczedilip satılması icabeden 82 balye 4800 
kilo Jüt ipliği 16.5.938 pazartes1 günü saat 14 de satılaca

ğındaıı i:-.tcklilerin Beşikta~ Gümrük antreposunda hazır hu· 
lunmaları. 

İıtanbul Defterdarlıtıadan : 

Bakarköyünde aahilden tahminen 2500 metre açıkta batmıe 
ol1ın Pelengiderya gambotunun parçalanarak denizden çıkarılma
sı iti her masrafı ve çıkarılacak demir, pirinç, çelik YHaire ıibi 

: ankazın yüzde ıek1eni kıymetıi madenlerin yü•de elliıi, meıku
rat ve evrakı nakdiyenin yüzde onu müteahhide aid olmak ve 
ve ihale tarihinden itibaren yirmi gün içinde işe başlamak pr
tile açık arttırmaya konulmu,tur. İsteklilerin vesair şartlarını öt
renmck isteyenlerin herıüo müzayedeye ıireceklerio de 19.5.938 
perşembe günü uat 14 de 500 liralık muYakkat teminat akçeleri
le Milli Eml!k Müdiirlüj"ünde toplanan Komiıyona relmeleri. 

Sümerbank, Karabük Bürosu MüdiırUltüaden 

Muhammen bedeli 10 kuru, olan takriben 6000 adet bo, raz 
ve benzin tenekeli ile 3000 adet boş yat tenelıeai Ye muham
men bedeli 7,5 kuru4 olan takriben 7500 adet bo4 çimento çu· 
vah 26 mayıs 1938 perşembe rünü 1aat 15 de Karabük'te fabri
ka rmbarlarında açık artırma ile satılacaktır. Taliplerin mezkur 
tarihte saat 14 de kadar yüzde 7,5 teminat akçHi ile bGro mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Mersin Orman Bölge Şefliğinden: 

M3 Cinsi 

Beher M3 nın 
muhammen bedeli 

61000 Çınar ) 
Lira kr. 

2 ()() 

17000 Kızılağaç ) 
Mersinin Koca Yer köyü civarında yeralh devlet or· 

manından yukarıda yazılı kerestelik ağaç 20.5.38 cuma 
günü ihale edilmek üzere 15 gün müddetle serbest sataşa 
çıkarılmıştır. 

Satış açık artbrmadır. Taliplerin şeraiti anlamak için 
orman mühendisliitine ve ihale günü Mersin orman bina
sında satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

_ . İstanbul Belediyesi İlanları · , . . 
• 

Kiralık T epebaşı bahçesi ve 
Gardenbar 

Şehir tiyatrosunun mulasık ve tiyatro binası altındaki 
bodrum ile garaj yeri hariç olmak üzere Gardenbar ve 
Tepebaşı bahçesi teslim tarihinden itibaren bir sene müd
detle kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Kira· 
sına 12500 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 937 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
16.5.938 pazartesi günil saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (8) (2661) 

! j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Şemsipaşada bulunan her iki Tütün 
İşleme evlerine şartn~mesi mucibince yapılacak elektrikle 
işler (SİREN Düdüğü) saat tesisatı işi pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

il- SİREN Düdüğü tesisatının ana saatine rapt~
dilecek yedi adet saat dahil olmak iizere Heyeti umumi
yesioin keşif bedeli 863,20 lira ve muvakkat teminatı 
64.7 4 liradır. 

lll- Pazarlık 25.V.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 14 de Kahataşta LeYazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fi atsız tek· 
liflerini tetkik edilmek üıere eksiltme gününden bir haf
ta evvel fütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2579) 2 - 4 

• • • 
1- İdaremizin Çamaltı tuzlasından şartnamesi mucı-

!Jince eksiltilip arttırılmak üzere : 
A- Karadeniz ambarları için 
B- Akdeniz ve Adalar Denizi anb. ıçın 
C- Marmara Denizi ve İstanbul 

" 
,, 

23.000 ton 

16.000 " 
15.000 ,, 
54.000 

ki cem'an 54.000 ton tuzun nakli pazarlık usulile eksilt· 
meye konmuştur. 

il- Pazarlık 16.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill- Şartnamelc!r parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2439) 3-4 

1 D.D.YOLLARI iŞLETME U. MÖOUıuü6UNDENl 
Muhammen bedeli 3t831,09 lira olan 1300 adet çam tomruk 

19.5.938 perşembe günü 1a<tt 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istey!!nlerin 2!>12,33 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veıika11 
ve tekliflerini aynı ıün uat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara, 
'ehir veznelerinde 1ahl maktadır. 

Haydarpaşa, İzmir ve Eıki
(2527) 3-4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadcteri 

Türkiye- Letonya arasmda Rigada imzalanan Ticaret 
ve Kliring Anlaşmaları ile ilişiklerin tasdikı 

hakkında kanun 

Kanun No. 3357 kabul tarihi: t t-4 938 
(69'l nüshadan devam) 

5W 

Bu 4ahadetnamelerin B ikinci nüshalara giriş gömrük büro5u 
tarafından damgalanarak ve bu bilro vasıtasile idhalitçı tarafın
dan tediyatın yapılacağı, bank•ya tevdi edilecektir. 

Dotrudan doğruya yapılmayan idhalat halinde, mente şeha
detnameleri yerine, menşe memlei<et konsolosu tarafından Yeril
mek ,artile ir1alitın bir k11mına müteferri müfrez menşe feha
detnameai konulabilecektir. 

Madde 5- İşbu anlaşmaya tevfikan vaki ticari mübadelelerin 
tediyah, bu günkü tarihle imza edilen Kliring anlaşmuı hüküm• 
lcrioe göre icr edilecektir. 

Madde 6- İşbu ı.nlaşma imzası tarihinden on beş ıün ıor.ra 
mer'ıyete ıirecek ve bir unelik bir devre için muteber llacaktır. 

Üç aylak peşin bir ihbar ile feıhedilmediği taktirde senelik dev
reler için kendiliğinden yenilenecektir. 

Riıada, 12 kinuouaani 938 tarihinde iki nüsha olarak tanıim 
edilmiştir. 

ı Türk tarife 
numarası 

66 a 
281 
303 
323 c 
324 A,B,C 
328 A 
338 
341 A,B,C 
412 
447 

Nuri Batu 

A - LİSTESİ 

İmza 

L. Ekiı 

Malların ada 
Hrı yva ni tutkal 
Galalit 

Yıllık kon
tenjan ton 

Ağaç kibrit çöpü 
SelıüJoz 

Sargılık 

Matbaa kitıdı , kesilmemif yazı kitıd 
Duvar kiğıdı 
Mukavva 
Keten iplik 
Her nevi ayakkabı 1&ir mad.:lelerle mü
rettep veya gayrimürett P 25000 çift 

(Oevarnı 

25 
1000 
500 
250 
100 
100 
100 
75 

20 
var) 

lmtiyaz aahibi Ye yazı itleri 
Dlrektörii: lama.il Girit 

8A11)d,i:ı ;er : ARTUN Baaımevi 

G •il!t.ııı Billiir ı&(\klllk Na. lO 
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--·--- Adresse Tel graphıque 
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Objet de ı ·udıc-atic 

A) djudications aa Reı ais 

Construction-Re 

Operation pr. r forme de la rivieı e "Bakirtchay a 
Bcrgnma (eah. eh L. 50). 

Constr. pavillon vcspasicnne ete a Karapinar 

" ,, 
vespasienne a Tourgoutlou (1 partie). 
guerite pour jardinier 

Prr.duitc Cbj iques et Pharmaceutique 

Articles pr. laborı:ıtoire : 26 lotıı (aj .). 

ica io s Ouve tes 

aterıel de Constructıon-CartographıP 

Pli c eh 1564863 86 60696 - ı i Trav. Pub Dir. Hydraulique 

" 
Publıq e 

13247 -

750 -
S61 72 

1000 Union Cooperııt f Venle Agricole 
Ra Fıgueıı iı iz ir 

Municipalit Tourgoutlou 
Oir. Agr colc Tchoroum 

Sanit ;res-F ourniture pour Hôpita ıx 

8 6-38 

16-5-38 

23·"-38 
10-5-38 

Com Aeh. Di . Hvg ıist. Soc Al'\c. 10-5-38 

Electricit'e·Gaz-Cbauffage Centrel flnstallation et .ateri l) 

Construction reseau eleetrique a la ville Akhisar pı· C3ch 3781 63 
(cah eh. P. 190). 

Etoffe pour u iformes d'et ·: 34909-52345 m (cah 
eh P 145) 

Cuir jaune savonncux : 2208 k. (aj ) 
Costumos : 73 com leta ld. pour travail: 54 p.

Chausııures: 68 paires- Bottinea : 5 pai .. cı. 

Transport- Cha.rgement DecharS?"ement 

Tranıtport d'articles onopolis~s 
Transport materiaux de c nstr. f~r ete 

,, d'articles monopolises 

Bois de Construction, Planches Pote2ux ete 

maıs 

8011 de sapın : 95 m3. 

) : 3100 
1287 m 

Combustible - Carburant-Huile.s 

Huile pour mııchincs No 1074 : 150 bidons 
Houille tout·veoant : 250 t. 
Mazoute, benzine, gra sse, bois, charbon, meche, 

etoupe ete. 
Bois : 130 t. 
Ho.ıille : 200 t. (.11j. ). 
Semi-coke : 38 t. 

PiP-rres chaux, briqueı et tdles 
Moteur Dıesel: 1 p. 

Motopompe a doııble pneux, a un e ieux avec 
chsssis portatif necesaairc pr. la municipalıtı! 
Djamlidere 

Rep. des vitres au Prevent-orium a Masl k 

Oeufs : 380000 p. 
Concas agc de bles: 5 O t. 
Fromage 1 ne : 4 t. (aj.). 
P .. in: 85 t. 

B) d·udications a la surenchere 
Chııussurea : 31S paires 
Auto marque Ford : 1 p. 

Bidona • 9000 p.- Sacs : 7500 p. 
Tuyaux de fonte : 3 t. (aj.). 
~idons : 918 p. 
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Publique 

Plı cach 
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Publique le bıd. 2 20 
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Publıque 2757 
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2837 

2159 2S 

4 5 72 
87 20 

187S -
370 13 

384 76 

365 2S 

206 82 

121 88 

74 10 

142 50 
1125 

22 50 

562 50 
562 50 
135 -

8-

Municip l'te Akhisar 

Co Ach. Comm nd G• Protec 
Garde!ll Forets A bra 

ide 
Municip lit · Ankar 

26-5-38 

17-5 38 

11538 
24-5 38 

Dir Prıncıp onopole Oiarbai:ir 20-5-38 
Dir Trav. b ite e 16-5 38 

Dir Monopol t"s Me sine 15 j apart du 22·4 38 

1 Expl. Ch de fer E.tat Hayd rpııch 30 5-38 
Vilayet n·zlı 18-'5·38 
Com Ac . Cb de Fer Etat Ankara 1 -S..S8 

Municıralite Moudıını 

" 
Vilayet Koma 

Com. Ach Mılit ıre Kutahia 
Com. Perman. Vil Tcho oum 

2fi-5 38 
26-5-38 
20 S-38 

Min Douanes et Monopoles Ank. 

0-5-38 
17-5-38 
10-5 38 

Vilayet Konia 
Mu ieipalite Ankara 

" 

20-5-38 
24 5-38 

jusqu'ııu 31-S-38 

Com. Acb. lnt. lst. Tophane ı ı -5-38 

Com. Ach. lnt nkara 27-5-38 

" 28 5-38 

" 16-5 38 
Proc Gen. Rep Anta ia Dan 

Cam. Aeh. M'n stere Def Ank. 13-5-38 
1 Com. Perm. Munieıpa i 
1 Dir Ec n m ,, 

lstanbul 11-5-38 

6 
u \,;!") . Ankara 7 5-38 

Co Aca. Arme A rien. st 16-5 38 
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Müı k a ve Müzayede ılanlarını, günü günil f 
lu ve t if dilmiş surette ancak ".MuN.A 
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