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iLAN ŞARTLAR! 
ltiarehnncmır.de görüşülür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49-t42 

Posta kutusu N. 1261 

Umum rvı ütea hhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
------~~~~~~~-----------------.-..--~----~-----= -·~~~~~--~---~~~~-~~~~--~--,_ Cinsi Şekii Mulım . bed. Teminat 

~) Münakasaıar 

~"at T . t N f · l · M l H . ct1 ~ ~ra , a ıa ış erı, .a 1ewe, arıta 

t..ııhuı 
l,çl,d uırıumi hapishane binasının yıkılması 
li% • fen tatbikat o'<ulunun tamiri (fart. 61 kr) 
rı •k d . . . t . 
~~•t<1 emısının amırı 
~:ı • Y•p. cezaevi inşaatı sarfına:ıar ed idi 
~&ç&~• Me .. teket haat. yıp. ıııhhi tesisat 

lııtı trlenderes ıslah uhasında yap . Büyüle Kav11· 

l3 ~' Küçük Kavu~utlar. fetrelc şiltleri inş. (şart 
o ~ıı~ L) ,, ..... ı 

ı.ı., 1 • bağlı Ereğli knsabaıunın haliham h:ıri· 
•t k rının tanzimi 

hn~\ lllUallım mekt. binası taoııiri (teınd) 
~b 1 tl\sabası halihazır h11ritası tanıımi ar 

c~ ve duvar inşaatı 
~ "il k"• ~ 
'}'ıtı 0 Yunde göçmen evleri inş. : 1011 ad . 
ltek alnı kazası dahilinde göçmen evleri inş : 200 ııd 

C5lçuk •ıesj binasında yap. kapıcı kulübesi inş 
'~kn ~e Y•p. hükumet konağı ıkmrıli inf. 
~ott,ıııutatör odası ufılt inş. 
~lu ~ılonu badana ettirilmesi 

dil• •nhiıarlar idaresi mamd tütün nmbırının ta· 
•t Ve • 

e''n·I ını. 
~llrık~ps~.la yolunun arasında menfez ınş. 

~•tıı 0 Pru-Mcriç ,. ,, llhşap köprüler tıımiri 
ftıı t·l\ırklareli yolunun tamiri 

2•n 
flııy,.l(su deposu inş. 

ŞtlıJ aşınhan yolunun arasında kaldırım inş 
~it~· ~•ıinonun bahçe!'linin ihata dıvarı inş. 

kllpalı z. 22959 35 

" 
12065 67 

aç. ekı. 9000 -

kapalı z. 48709 50 

" 
275954 43 

" 
3000 

750 

612 
aç. eb. 4638 38 
kapalı z beh 884,91 

" ,. 481,51 
pu. 496 63 
kapalı z. 14000 -
aç. eks. 179 -

" 
614 24 

" 
1331 70 

" 
3255 77 

,, 2354 67 

" 
2114 80 

,, 1080 71 

aç. eks. 750 20 
3000 -

1 
1
Ye bınHı inş. 

la 1 ~~ Ye İspençiya!i alat, Hastane.Lev 
tlıin 

lıe Soda: 60 t. • parafin: 10 t. - mcksifalt DX: 

t •5 t. - zift: 6 t. - talk: 4,5 t. 

lekt "k . 'd rı -Hava azı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~Qa kıı t•t·· ·· tb h h l k itik ena ı uıu mu a ve çam.ışır ane e e • 
~ lcıis. 

l ~ellsı.- . 
d· 1\. ~t, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

k Pııtıuk 
'4lık kumaş: 70000 m. (şart. 11,04 L) 
~ ... k elbiselik kumaş: 100000 m. (şart . 3.75 L) 
~ •ket caket ve pantalon diktirilmesi: 303 ad.) 

~ Ye büro eşyaıı, Muşamba-Halı v.s. 
~-. 
6~ sandalya, dolap, etajer, koltuk, komodin v.s . 

kaleın 

ktt 
~ 

te ei . 
~ ı. nsınden telefon dircti: 2 t 90 ad. 
~li .) ~ ~Boşaltma-Yükletıne 
tılıt,1ır t - .. 

uzlalarında tuz çıltarma ve an bara taşıma ışı 

•• 
·U 
~ -~ ~tt,b 

(~ 1ı 11d ı>aıa ve HHeki hastanelerinde bir sene :ı:ar-
• v f 

• 

~ ~nı ~ at edecek tahminen 500 cenazenin gö· 
tıl.,.t;eaı iti (temd) 

'33 1•atör: 500 ad. 

,. ~-~~da Lif, 11 Roda mani la ve 22 Roda kendir 

it'ııit 
~\I, k,t••ke tatı: 100000 ad. 
ttolıt hl \'e çakıl 
~ bt,. tıne dell:lİri 
ltııı • ıooo ad. 

• t~ "İda: 460 le. • pirinç çivi: 3:3 t. (Bak: ilaç 
t il.) 
t~!tk 

~ ~11 ~t, Sebze v. s. 
~ 

~.,. ••ker· 6 
ı,.Ut • t. 
'\ıı eti: 105 

)1111 " 
~\'~b •ıtır ve kuzu eti ile paça, karaciğer ve iş· 

ht k• 
t 1: sı ltlllanması: 424 dönüaı 
\~,k 00.9000 lcıı. - yoğurt: 5000-8900 kg. 

: 22000-34000 kg. 

aç ekı. 3172 12 

kapalı z. m. 3 15 

" " 2 75 
aç. eks. beh . 3 50 

kapalı :r; . 14615 -

kapalı :r;. 161 JS -

aç. eks. 

aç . ekı. 1250 -

kapalı z. 9000 -
paz. 8896 10 

kapılı 7 .. - -
" 

6000 -

" 
6000 

paz. 

aç. eks. 1620 -

kapalı 2l. 36750 -

" 
8055 

paz. 21 .... 0 -

aç. ekı. 2235 

" 
3400 -

17 .G2 
904 
67::ı -

3611 -
14iij8 18 

225 

57 
45 90 

348 -
5674 55 
6 65 15 

37 -
105) -

13 42 
46 -
99 87 

244 -

176 -
159 
Si 07 

471 4'.l 

1'1.!1 -

12275 -
14750 

80 -

1096 13 

ı nı sa 

93 75 

675 
667 22 

562 50 

450 -

450 --

- -

1 ~ t 50 
2857 -
604 13 

159 
167 63 

255 

Müracaat yeri 

İst. Nalıa Müd. 
Tophane Lv7.. SAK 

" 
Elaziğ- Nafıa Müd. 
Maniaa Valilı~i 

Nafıa Vekaleti 

Dahiliye ., 

İst. Kız Ôğr Ok. SAK 
Ayancık Belediyesi 
Ank:ıra " 

" 
Valiliği 

" lzmir Erkek Lisesi Oir. 
Koc ıelı Nafıa Müd. 
Ankara 1-'TT ,, 

" 
Tekirdajt lnhiı. Mud. 

Edirne Vilayeti 

" 
" 

Tavşanlı Uray Başkan. 
Konya Vilayeti 
Kayseri Btledıyeıı;i 

Bayramıç Belediyesi 

Gün Sant 

'.l·5·3S 15 -
18-4-38 15 -
18-4-38 14 -

28-4-38 11 
11·5-38 15 

30-4-38 11 

144-3$3 14 
18-4-38 14 
22-4-38 10 30 
25-4-38 11 
25-4-38 11 -
12-4-38 16 -
25-4 38 15 -
21-4·38 15 -
17-4-.'.lS 15 -
19-4-38 14 -

15·4-38 15 -
15-4-38 15 
15-4-38 15 
25-4-38 14 
22-4-38 15 -
20-4-38 14 -
10-3-38 itib 1 ay 

Askeri Fabr. U. Müd. Ank. 25-4-38 17 -

Seyha ı Kültür Dır. 

M. M. V. SAK 

" İzmir Vil Emniyet Müd. 

İst. Emaiyct Müd. 

Kırklı·,,lı P r f l't id 

Ankara lnhiı. Başmüd . 

İ!ttan bul Beledıyesı 

Zirut Vekileti SAK 

25 4-38 

28-4-38 

26-4·38 
25-4-38 

26-4-38 

25-4-38 

27-4-38 

11·4-38 

26-4-38 
M. M. V. Deniz Mrk. SAK 20-4-38 

Zonguldak Urbaylığı 

Kayıeri Nafıa Müd. 

" M. M. V. SAK 
Aık. Fabr. U. Müd. Ank. 

Haydıırpaşa Liııeıi S AK 
Vize A!'lkeri SAK 
O. D. yolları H. paşa 

ve Eskişeh:r 

29-4-38 
22-4-38 
22-4-38 
16-4-38 
25-4-38 

25-4-38 

25-4-38 
15-4-38 

Selimiye Aıkeri SAK 27-4-38 
D. O . yol. H µaşa Eskişehir 26 4-38 

" 
26-4 38 

11 -

15 
15 
15 

16 -

11 -

15 

14 -

15 -
14 

15 
14 -
14 -

10 -
17 -

15 -
17 

15 -

15 -
14 
14 

(lJevamı ikinci sahifede) 

Manisa Valiliğinden: 

Manisa Memleket hastanesinin sıhhi 
lira 50 kuruşluk keşif bedeli •izerinden 
nulmuştur. 

tesis tı 48,709 
eksiltı:neye ko-

Bu işe aid şartname. keşifname, plan vesair evrak 
Ankara, İstanbul ve İzmir VillyeHeri nafıa ve sıhhnt Mü· 
dürlüklerinde me~cuddur. 

Daha fazla tafsilat Manisa Nafıa mUdürl ğünden ıs· 

tenebilir. 
Eksiltme 28.4.938 perşembe günü saat 11 de Manisa 

vilayeti daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat 3654 liradır. 
Talihlerin 937 yılma aid ticaret odası vesikaaile on 

hin lira değerinde yü1<sek tazyikli buhar kazanı tesisatı 

ve çamaşırhanesi memnuniyet bahş bir şekilde ' yapmış 
olduklarıoa dnir vesika ibraz etmeleri şarttır. 

İstanbul Lcvaıım Amirliği Satınalma Komisyonund n: 

Maçkada Fen Tatbikat Okuluııun keşfi mucibince ta

miri 18 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te Tophanede 
Levnzım Amirliği Satınnlma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Kesif bedeli 12065 lira 67 kuruş· 
tur. İlk teminatı 904 lira 93 kuruştur. Şartname ve keşfi 

61 kuruş mukabilinde İst. Komutanlığı inşaat şubesinden 
alınır. İsteklilerin şartmımesinde istenilen vesikalarile ae· 

raber teklif mektublarım ihale saatinden bir ~aat evvel 

Komisyona vermeleri. 

• * • Harp Akademisinin tamiratı 18 nisan 93i puar• 
tesi günü saat 14 de Tophanede Levazım Amirliii Sa
tıııalma Komİ!yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Keşif 
bedeli 9 bin lira ilk teminatı 675 liradır. Şartname ve 
keşfi 45 kuruş mukabilinde İst. Komutanlığı inşaat şube· 
sinden alınır. isteklilerin şartneımesinde istenilen vesika· 
lan ile belli saatte Levazım Amirliği Satınalma Komis· 
yona gelmeleri. 

Uahiliye Vekaletinden: 

Konya vilayetine bağlı Ereğli hasabasuıın hali hazır 

haritalarının tanzimi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çı· 

karılmıştır. Maktu keşif bedeli 3000 liradır. 

Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi günü saat 11 de da

hiliye vekaleti binasında Belediyeleri imar heyetinde yapı· 
lacaktır. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
Şartnameler hilabedel Belediyeler imar heyeti fen şef· 

liğinden alınabilir. 

Ayancık Belediyeıinden : 

Ayancık kasabnsı sıfır rakamlı 15 hektarı meskün, 72 
hektarı gayri meskun araziyi havi l/1000 mikyaslı ruev· 
cud Belediye haritasının nirengi, poligon ve ltemimycti 
vaziye teşkilatına müstenid tesviyei münhanisi ve munta· 
zaman nivelman ve detayları ıslah editmek üzere muham 
men badeli 612 liradır. 

Bu işe ait şartname Belediyede mevcuttur. 
İhale açık eksiltme suretile l 8.4JJ38 tarihine rastlıyan 

pazartesi günü saat 14 de Belediye Encümeninde yapı· 
lacaktır . 

M~vakkat teminat 45 lira 00 kuruştur. 
Talihlerin ehliyeti fenniyeleri Nafıa Vekaletince mu

saddak mühendis ve topoiraf olması şarttır. 



Sayfa ı 
.- _z: 

b) Müzayedeler 

Milstamel fıçı: 35 ad. 
Gübre (temd) 

paz. 

" Odun: 2250 kent. 
Çam odunu: 758 m3 

aç. art. 

" -
Tekirdağ İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Çorlu inhisarlar İdaresi mamul tütün anbarının tadi 
liit ve inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu inşnnt işinin keşıf bedeli 1331 lira 70 kuruştur. 
Bu işe ait evrak şunlardır: Fenni Ye hususi şartname, 

mukavete, keşifname. 
Şartname ve mukavele hergUn Tekirdağ İnhisarlar 

Müdüriyetinde görülebilir. 
Eksiltme: açık eksiltme suretiledir. 
Eksiltme Tekirdağ İnhisarlar Müdüriyetinde müteşek

kil Komisyon huzurunda 19.4.938 tarihine müsadif sah 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 9987 kuruştur. 
Talihlerin bu işi yapabileceklerine dair ehlıyet vesi

kalarile birlikte tayin olunan günde Komiıyena müracaat· 
ları ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden: 

Otobüs idaresine yaptırılacak anbar binasiyle şark cep· 
hesine yaptırılacak dıvar inşaah 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4638,31 liradır. 
M ıv ıkk.ıt tenin ·:ıtı 34S liradır. 

Keşifnamesini görmek istiyenlerin hergüıı yazı itleri 
kalemine ve İsteklilerin de 22 ninan 938 cuma günü saat 1 
t 0,30 da belediye enciinıenine nı\iracaatları. ı 

İzmir Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 

Okulda yaptırılacak olan 496 lira 63 kuruş keşif be
delli kapıcı kulübesi mşaatı 12.4.938 salı ıünü saat lfS da 
Kültür direktörlüğünde toplanacak Useler ve orta okul
lar artırma ve eksiltme komisyonunda pazarlıkla ihaleıi 

yapılacaktır. 2490 sayılı kanunun tarifi gereğine yüzde 
7,5 teminat olarak 37 Jira 50 kuruşluk banka teminat 
mektubu veya mal sandığı makbuzu ve ehliyeti ıi göste
rir vesikalariyle tayiu olunan gün ve saatinde komisyona 
gelmeleri ilan olunur. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Keşan-İsparta yolu üzerinde 13X700, 14X875, t 5X250, 
15X243, l 7X400, ı 7X900 üncü kilometrelerindeki 6 adet 
bır metrelilr menfet ve ayın yolun 14X465 inci kilomet· 
resinde bir buçuk metrelik bir adet menfez ki cem'an 
3255 lira 67 kuruş tutarındaki 7 adet menfezin yeniden 

inşası açık eksiltmeye konulmuştur. T ıliplerin proje, ke
şif ve şartnamelerini görmek ve eksiltmeye iştirak etmek 
ilzere 244 liralık teminat m t(bu dariyle birlikte l 5.4.938 
cuma günü saat 15 de Vilayet daimt en<:ümenine gelme
leri. 

• * * Uzunköprü·Meriç yolunun 18 20 ve 25 inci ve 
meriç Subaşı temdidindeki OX500 kilometrelerindeki 2354 
lira 67 kurus bedeli keşifli dört ahşap köprünün tami 
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin proj~. keşif 

ve şartnamelerini girmek ve t!ksiltmeyc iştirak etmek 
üzere 176 liralık teminat makbuzl:ırile birlikte 15.4.938 
c ma günü saat 15 te vilayet daimi encümenine ırclme
leri. 

. Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Konya Kaşınhan yolunun 
0-1 281-0+885 uci kilometreleri arasındaki ü285 lira 60 
kuruş keşif bedeni muntazam kaldırım inşaatıdır. 

Bu işe ait bi!cumlc Fenni evrak Vilayet Nafıa Müdür 
lüğünde görülebilir. 

Eksiltme 22.4.938 cuma rünü saat l 5 te Vilayet Dai· 
mi Encümeni odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 471 lira 42 kuruştur. 

Taliblerin Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh· 
liyet vesıkası V"" 938 yılınn ait Ticaret odası vesikası ve 
471 lira 42 kuruşluk vezne makbuz veya muteber banka 
mektubile yukarıda yazılı gün ve saatte Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bayramıç Belediye Riyaaetiudn: 

300 lira bedeli keşıfli inta edilecek belediye binasının IO. 
mart 938 gününden itibaren bir ay müddetle ınünakauya konul
muştur. Taliplerin ~eraiti anlamak için belediyemiz encümenine 
müracaatları illn olunur. 

ytizde 15 

8 '44 
278 56 

MÜNAKASA GAZETESi 

lnhiaarlar U. Müd. 22-4-38 
Kayaeri Belediyesi 15-4-38 
Kocaeli Orman Başmübend. 12-4-38 
Seyhan ,, ,, 20-4-38 

P. T. T. MltUlrlütönden: 

14 
14 
15 -
15 -

Merkez polt•hanHİnin posta aalonu badana ettirilmesi açık 

ekailtmeye konulmuıtur. 
Ketif bedeli 614 lira 24 kurut muvakkat teminat 46 liradır. 
ŞarlnamHi müdürlük kaleminde (Örülebilir. 

Ekalltme 17.4.938 pertembe a-ünG aaat 15 te müdürlük bina· 
ıında mltefekkil komiıyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o rün mezkQr komiayona müracaatları ilin olunur. 

Nafıa V ekiletinden : 

Ekailtmeye konulan iş : 
Knçükmenderes ıslah sahasında yapılacak büyük ka

vuşutlar, küçük kavuşutlar ve fetrek tütleri inşaatı, ke
şif bedeli 275,954 lira 43 kuruştur. 

Eksiltme 1 l .5.Q38 tarihine rasthyan çarşamba glnü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüiü Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı .ıarf uıulile yRpıla
caktır. 

İıtekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, •a
yındırlık işleri ıenel şartnamesi, fenni şartname ve pro · 
jeleri 13 lira 80 kuruş mukabilinde Sular Umum Müdür· 
lüğünden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek içiu iıteklilerin 14.788 lira 18 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Na· 
fıa su işlerini veya buna muadil Nafıa işlerini taahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini . 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhidlik vesikasi ibraz etmesi, isteklilerin 
teklif mektublarını yukarıda yazılı saatten bir saat evve· 
line kadar Sular Umum Müdürlüiüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara P.T.T. Müdürlükünden: 

Yenişehirde bakanlıklar posta binasmda bodrum ka
tındaki akkümlatör odasının zemininin asfalt ile dötettiril· 
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 179 lira muvakkat teminat 13 lira 42 
kuruıtur. 

Şartnamesi müdilrlük kaleminele görülebilir. 
Açık eksiltme 21.4.938 perşembe günü saat 15 te ya· 

pılacaktır. 

Taliblerin o gün müdürlük binasında müteşekkil ek
siltme komiıyonuna müracaatları ilan olunur. 

Ankarn Valiliğındfm: 

Ankaıarıın Sıııcan köyünde heh~rİnİH keşif hede.li 88ı,91 
lira olınak üzere 100 göçmen evi Haymana kaıa~ınm lkizee 
Çcrke:5 höyiik, Rumkuş ve Alııboı köylerinde helıeriııiıı ke
şif lıedcli 481,51 lira olmak üzere 200 göçmen ~vi iıı~aatı 

kapalı zarf usulile ve 15 gün miiddetle ek-.iltıneye çıkarıl

mıştır. 

Haymana kazası içindeki inşaata mahsus 1262 metre mi· 
kab gayri mamul çam ağacı karar mucibince müteahhidi ta· 
rafından Kızılcahamamın Karakısrak ormanından kesilebile
CPktir, 

~luvukkat teminat. Sıncan köyü inşaatt için 5674,55 lira 
ve I laymana .kazası dahilindeki inşaat için 6065, 15 !iradı r. 

İstekliler pl!in ve şartnamelerini Ankara ve İstanbul İs· 
kan müdürlüğüne müracaatla görebilirler, 

İsteklilerin 25 nisan 938 pazartesi saat l 1 e kadar mal 
::.andığına tevdi edecekleri tomiııat makbuzlarilc u ulü daire· 
sinde hazırhmmış teklit mektublarmı ve Ticaret odası vebi
kalannı vilayet iskan müdürlüğü kalemine makbuz muka
bili te · liın etmeleri ve bir ııumara almaları ve ;,aut 15 te 'i
layei daire· inde toplanan k:omi~yona müracaatları ilAn oluııur. 

İstanbul Nafıa Müdürlü~iinden: 

2.5.938 pazartf'si giinii saat 15 te l ·tanhıılda Naf111 mü
dürlüğünde 22959,35 lira keşif bedelli İstanbul Umumi ha
pi::ıhane binasının yıkılması kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muıcavele, ek iltmc bayındırlık i~leri genel husu~i ve fen
ni şartnameleri. proje, kı>şif lıüla a ile huna ınütt>fen i diğn 
evrak daıresinde şörüleccktir. 

Muvakkat teminat 1722 liradır. 

1 teklilerin teklif mektnpları ve en ll.7. lS lıin liralık bu 
işe bcnz<'r iş yaptıtına dair Nafr veknlt•tinden alınmı~ f'h

\ liyr.t ve 9:~8 yılına ait Ticrıre ve~ıkalarını havi krq 1alı zarfları 

1 

2,S.938 günü saat 14 e kndar Nafta ıııiidiirliiği:ııe verınP. · 

leri J~zımdır. 

il Niuo ~.-! 

El~zı& Nafıa Müdürlü~ünden. 
1
• 

Elazığ C. Müddeiumumiliğ; tarafından Cumhuriyet I~ · 
sinin 2 ve 5 nisan 938 tarihli nüshalarında ElAzığda ~8 , 

cak cezaevi inşaatı hakkında neşrolunan iH\nın hükll~ııt, 
olduğu ve rn9aat bu sene kaldığından eksiltmenin yapı 
yacağı ilan olunur. 

t Ö S 1 K . uod•fl stanhul Kız ğretmen Okulıı atına ma omısyon 

Okulumuz pırn~iyonunda 750 lira keşif bedeli k.ar§ı~~ 
J& yapılacak tamiratın 4.4.938 gününde ynpılan eksıltrll ..şe 
verilen fiat yüksek görüldüğünden ihale ı 14.4. J38 pr 10 
be gtinü saat 14 de İstanuul !Leler muhasebeciliğinde 
)anan komisyonda ihalesi yapılacak. 

İlk teminat 57 liradır. 
Ek. iltme, bayındırlık i~leri genel, 

nameleri proje, keşif hulasa~ile buna 
dan öğrenilir. 

1 
~ı 

İ•teklilerin en sz 500 liralık burıa henzer iş yar 're 
t l . 1 1 et \C I dair ~tanbul Nafıa ıniidiirlü~iiııden a ınımg ~ ı 1 

ret od<t"ı vesikalari)e koıni~yona müracaatları. 

Tavşanlı Uray Başkanh~mdan: 

Kasabanın hükumet cadde ine )enideıı yaptırılac~~dt; 
gın ... u depo::ıu 4. 1.938 tarihinden itibaren 20 gün ınu ~' 
2490 N.lu kanunun umumi hükiimleri dairesine açık e 
meye konulmuştur. tl~i 

Bu işin k.eşif bedeli 1080 lira 71 kurıı~ olup mu" 
teminatı 81 lira 7 kuruştur. 

ı c:'.. 938 ..... t t4J 'fı\. hale 2., msan . pazarte ı gı111u saa e 
belE.>diyesinde yapılacaktır. .. 1 

l"tekliler bu işin evrakı ke~fiye ve şartwunelnıı~1 • _, 

şanh hrlP.diye i kaleminde hergün görebileceklPri gı~>' tııl 
ııamelPr j<;tevenl<'rin adr~ ine pEırnzız da gönderilecrğı 

rilir. 

Kocaeli Gölcük Hüküınet Konağı İnşaat Koıni.::yonuod 
. k l . c;9 ıl Gölcükte yapılacak hiikiirııet kouağı ı ına lll:ı- f 

MOOO liralık ış kapalı :r,arf usulıl6 ek ıltınege koııul01ll 
Bu işe aid evrak şunlardır. 
A -Eksiltme ~artnaınrsi 
B-:\1 uka veleııarne 
C Bayındırlık işleri genel şartname i 
D-Fenııi v~ hu::ıusi sartname 
E Projo 
F -- Vahidi fiyat Ji .. tesi . . ... Jıı~ 
ihale :.5.4.938 pazartr::ıi giinü Kocaelı lafıa mudu\tı 

ele ıoplaııacak t ... oıııi yoıı tarafını.lan saat 15 te yapıJacıı·dLI 
l::.tt-klilcı in Lu işe aıd do::ıyayı Kocaeli afıa ıntı 

ğüııde gliıebilirler. 
Ek lltıney~ girelıilnıek için: 

A- 1 teklileıin 1050 lira teminat \erıneleri. 
B Ticaret oda ınııı kavdı olduğuna dair \ esika 
C- l 0000 liralık irı~aa~ ) aptığına dair vekaletten ııJırı 

sencsiıır nid müteahhitlik veısıkası. ~ 
İ t('kliler 2490 1.lu kanun mucibiııCP ilı ar edeC~ 

teklif ınektuhlarmı ihale tarihi olan 25.1,9.38 pazarte•1 

nü saat 15 e kadar afıa miidürlügünde toplanacak "
0 

yona verme i lazımdır, 
Postada vaki ol.ırak geciktirmeler muteber değilılİf· 

ilaçlar, Ki inik ve ispençiyari alat: 
.,: 

Aıkeri Fabrikalar Uınum Müdürlütü Ticaret kaleminde 

' 50 ton Kalsinc soda, 10 ton Parafin . 460 kilo Pirin; 5 
3300 k:lo pirinç çivi, 11,5 ton Mekafal D x, 6 ton Zift, ' 
Talk y 
Yukarıda miktarlara ve isimleri yazılı malzeme Küçük 

istasyonunda vagonda teslim şartiyle satın alınacaktır. d 
Şartname ve numuneler herıün saat 13,5 He 15 ara•ınf 'ıf 

. k • • karada ticaret kaleminden, lataobuldı Fındıklda as erı 

lar aatın alma komisyonundan alınabilir. O 
Alikadarlaran tekliflerini 25 niaan 938 pazartesi gii~ 

aaat 17 ye kadar Ankarada ticaret kalemine vermit 0 

lazımdır. 

_El_e_kt __ r_ik..;.., _H_a_va-:;g.:-a.,...zı_,_K~l~!er,. T!sisat ve~ 
Seyhan Kültiir DirekUSrliiğünden: 

1 - Adana kız enstit?sü m~tbak ve ç~ma~ırhon~~ 
lira 12 kuruş ve elcktrık tesısatı t621 lır ıle aÇ 
siltmeye konulmuştur. 

1 
2- Eksiltme 25 Nisan 938 tarihine müsadif pil' 1 

günü saat 1 t de Kültür Direktörlüğü dairesinde 
edilecektir. 



11 
3 - Bu işe ait keşif dosyasını görmek istiyenler Ada-

: Nafia müdürlüğü ve kültür direktörlüğüne ruüracaat 
t tbilirler. 

b 4- isteklilerin 375 liralık muvakkat teminai akçesile 
d~ İ~i yapmaya iktidarı müsait olduğuna dair Nafia mii

~1 Urlüiünden verilmiş ehliyet vesikası ibr<1z etrue;i la· 
llıdır. 

' <:::: 

~cat-Elbise-Kundura-Çama~ır v ~ 
İzmir Vilayeti Emniyet Müdürlüğünden : 

k ~tnniyet MDdürlüğünün şimdilik ihtiyacı olan maa 
., •sket 303 çeket ve pat;iolonun yalmz kumaşı Müdüri-
.,ttçe ·ı k d·~ f l d'k" · ·· t V•rı me ve ıger masra ı ve evazım ve ı ışı mu· 

tahhide ait olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
ttı Beb.er takımın tahmin bedeli üç lira 50 kuruş olup 

l.lvakkat teminat akçesi 80 liradır. 
~ ihalesi 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te Emni
tt 'Müdürlüğünde yapılacaktır. 

ııı İsteklilerin ihale gününe kadar şartnameyi görüp oku
IJ:ı ak Uzere bergün E:uuiyet Müdürlüğü hesap işleri mua· 

tlit nıemurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

ıo~er bir mstresine tahmin edilen fiyatı 275 kuruş olan 
ltıU ,()()() metre kışlık elbisc:lik kumaş kapalı zarf usulile 

11, llakasaya konulmuştur. ihalesi 29-4-938 cuma g linü 
Ilı at. 15 dedir. İlk teminat 1.(750 liradır. Evsaf ve şartna
Yı~sı l.i lira 75 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 29 40 sa 
te 1 

.lcanunun 2 ve J üncü maddelerinde gösterılen ves ikle 
aı~?at ve teklif .nektuplarım birlikte ihale saatinden en 
ı. ır saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 
"onı. 18Yonuna vermeleri. • 
01' • Her bir metresine tahmin edilen fiyata 315 kuruş 
llı:k 70000 metre kuputl~k kumaş kapalı zarf usulile mü
&a asaya konulmuştur. ihalesi 28 4-9J8 pertembe günü 
Si at 15 dedir. İlk teminatı 12275 lirad ır . .Evsaf şartname· 
ko 1 ! lira 4 kuruş mukabilinde M M. Vekaleti Satınalma 
~ llıısyonundan ahlır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla 
rıı~rıunun 2 ve .l üncü maddelerinde istenilen vcsaikle te· 
;ı~l't~~ Ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en 
ı ır saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 
ıtonı · 16Yonuna vermeleri. 

iı~ fl\ 
tı' ~ya, Ev ve Bfiro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
ıJ 

1 

oı 

.,: 

İı;tanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

hu Müdiiriyetimiz için mevcud plan, projeler, umumi ve 
CQ~Usi Şartnamelerin~ göre im ıl ettirilecek olan :17 nevi. 
d'ı kelem masa, sandalya, dolap, etajer, koltuk, korno· 

n g'b· ıou 1 ı rnobilya kapalı zarf usulile münakasaya konul-
Ştu r. 

'll Mobilyaların hepsinin muhammen bedeli 14615 li ra, 

ı:ıı11"akkat teminata 1096 lira 13 kuruştur. Eksiltme 26 
da.s·arı 938 sah günü saat 16 da Vilayet Muhasebecilik 
ltk~·esiııde kurulu Komisyo1:1da yapılacaktır. İsteklilerin 
l;ı ıf ınektuhlarına ihale tarihi olan 26.4.938 salı günü 
~ı:t l 5 c kadax Komisyona vermeleri ve şartnamelerle 
a,brı, .Projeleri, resimleri görmek üzere Müdiriyet Muha-

esıne müracaat etmeleri. 

~e, tahta ve saire 

Kırklareli P. T. T. Müdürlüğünd en: 

d~ l\ıtklareli Dereköy nahiyesi Kurudere Dev lel ormanın· 
f .. 

11 
kesilmek ve Çorluya teslim edilmek şarlilc ida ri ve 

--tııı· 
l\d 1 Şartnamesindeki evsafı havi 8 metre tulünde 2190 

~ ~t meşe cinsinden telefon direği 2490 sayılı kanunun 

~, 111cı maddesine tevfikan 15 gün müddetle ka~alı zarf 

~ile ekıiltmiyc konulmuştur. 
li~ Uhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminatı 1231 

~t~ 88 kuruş olup ihale 25.4.938 pazartesi günü saat l 1 

1 1\ırldareli PTT müdürlüğünde yapılacaktır. 
ltıb•tekliler mu.,akkat teminat makbuzu veya banka mek· 

'ik ll, Ticaret odası vesikasından başka müteahhidlik ve· 

~~:sı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o 
p 8ttat 11 e kadar komis ona vereceklerdir. 

inı:ı~ııni ve idari şartnameler Kırklareli PT r. Müdürlü 
en parasız verilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 
MW7ftft:CO 

Müteferrik 

İstanbul Beicdiyesinden: 

Cerrahpaşa ve Haseki h ıstanelerinde bir c;ene z rfın
da vefat edecek tahminen 500 cenazenin gömülmesi ışı 
açı 1< eksiltmeye konulmuş isede belli ihale giinündc giren 
bulunmadığmdan eksiltme 11.4.938 pazartesi gunune u · 
zatılmıştır. Bunların hepsine 1250 lir.ı bedel tahmin edil· 
miştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde g6rül ebilir. İs· 
tekliler 2400 N. lı kanunda y utlı vesik.ı ve 93 lira 75 
kuruşluk ilk teminat makb'JZ veya mekt~bile beraber yu
karıda yazıla günde saat 14 de daimi e ıcümende bulun· 
malıdırlar. 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 8896 lira 20 kuruş olan 133 
Roda Lif, 11 Roda Manita ve 22 Roda kendir halatın 
pazarlıkla münako sası 20.4.938 tarihine müsadif çarşamba 
iünü saat 14 de Vekalet binasında müteşekki l komisyo
cm '!luzda icra edilecektir. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergiin ve mü naka
saya girmek isteyenlerin de mezkur gün ve saatte G67 
lira 2ı kuruşluk ilk teminatları ve kanuni belgelerile ko· 
misyonumuza müracaatları. 

Ziraat Vekaleti Satınalına Komisyonundan: 

KapH lı znrf usulile 500 adi sırt Pülveriz ttörü satın 
alın acaktır. 

Muhammen bedel 9 bin lira, ilk teminat 675 lirad,r. 
Eksiltme 26.4.938 tarihinde saat 15 te Ziraat Veka· 

leti binasında yapılacaktır. 
Şattnaıneler Ankarada Zir aa t Vekaleti Satınalma Ko

misyouuodnn, İs tanbulda Zıraat Müdürlüğünd n parasız 
olarak verilir. 

İsteklilerin tekli f mektublarını ilk temin tla rile birlik
te muayyen günde ~490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde zikredilen vesikalarla birlikte eksiltme saatin· 
den bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. 

Zonguldak Urbnyhğ'ından: 

Y cllar için 100 bin adet granit parke taşı k ·,pah zarf usul ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 29.4.938 tarihine mİİ!ındif cuma günü saat 1 S te Zon
guldak belc.Jiyc encümeninde yapıl caktır. İıtcklilerin eksiltm y e 
girebilmeleri için mezkur gün ve uatte 562 lira 50 kuruıluk te
minat mektublnriyle ancümene, şartnamesini görmek ve almak 
istiyenle rin fsta1.1bul ve Ankara bcledıyelerinc müracaatları ilin 

olunur. 

Milli Müdafaa V ekaleti Satınalnıa Komisyonundan: 

1000 adet gebre pazarlık auratile satın alınacaktır. 
Paznrlığı 16 nisan 938 cumartesi g-ünü aaat, 10 da yapılacaiın· 

dan talip olanların mukur gün ve saatte MMV utınalma komiı· 
yonunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

• • * 

Pirinç vida ve çivi alınacaktır. Bak: illç sütununda A k. 
Fabrikalar U. Müd. Satınalma komiıyonu il1nına . 

• • * 
115000 adet beyaz çul alınacakhr. Bak: İnhis. U. Mud. 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 

Haydarpaşa lisesi pansiyonu için 6000 kilo toz şeker 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksilime 25·4-938 pazartesi günü saat 15 t e İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binası içinde içinde Lisele r Mubase· 
heciliğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1620 lira ve ilk teminata 121 lira 50 ku

ruştur. 

İstekliler şartnamesini okulda görebilirler. 
İsteklilerin cari ... ene Ticaret Odası vesikasile b irlikte 

belli gün ve saatte komisyyna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umum idare.sinden: 

Eıkişehirde bulunan idaremiz~ ait hastane ile talebe pansiyo· 
nunun bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinıi ve miktarlnrile mu· 
hammen bedelleri yazılı iki grup yiyecek ve içecek maddeıi her 
2rup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26.4.938 salı rünil saat 14 de 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından Eaki 
şehirde teslim edilmek ıartile açık ekailtme ile aatı::ı alınacaktır. 

Bu işe girmek iaıteyenlerin her ıırup hizasında yazılı ınuvak· 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği veaatkle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar lcomiıyona müracaat etmeleri lizıındır. 

Bu iı;e uit şartnameler Haydarpaşada Komisyondan Eskişehir· 

Sayfa 3 ..... , 
~ .. --- • 

de Hutabane operatörlütü ile Talebe Pansiyon mlldilrlüğü tara· 
fından par&1ıa olarak d1tiıtılmaktadar. 

Munkkat 
Süt en azı 520 ) kg. en çoğu 9000 kg. ) Muham. bedeli teminatı 
Yoturt ,, 6000 " ,, ,, 8900 • ) 2235 lira 167 lira 63 kr. 
Ekmek en azı 22000 kg. en çotu 34000 kg. 3400 lira 755 lira 

• • • Eııklteğ"irde bulunan idaremize aid hıuıtane ile talebe pan
ıiyonuoun bir ıeoclik ihtiyacı olup muhammen bedeli 8055 lira 
olan 6 kalem koyun eti, aı;ır eti, kuzu eti, paça, kara e ier Ye 

itkembe 28-4-938 perşembe a-ünü uat 15 te H "lydarpaıada ıar 
binası dahilin4'eki komisyon tarafından Eskişehirde tealim edil· 
nıek şartile kapalı zarf uııulile sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek iııtiyenlerın 60t lira 13 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun t yin ettiği vesaik ve reami geıetcnin 1.7.37 
gün ve 3645 numaralı nüshaaında intişar etmiş olan talimatname 
4'aireıinde alınmış vesika ve tekliflerini muht• vi zarfların ayni 
gün saat 14 e kadar Haydarpaşada gar bi nası dahilı ndeki ", • 
misyon reisliğine vermeleri liizımdır. 

Bu ite ait ıartname Haydarpeşada komiıyondan, Eıkiıehirde 
hastane operatörlüğü ile talebe pansiyonu mildürlilğünden para · 
aız olarak dağıtılmaktadır. 

" Münakasa Gazeteşi,, sizin ıçın Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 115.000 det~ 
yaz çul •Başı bağh" pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 25.lV.938 t ri '1ine raıtlıyan pazartesi günü 
saat 14 de Kabatafta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü l'eçen 
Şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabi!ir . 

lV - İsteklıleri n pnzarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta kiin 
Levazım ıe Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. ( 1952) l - 4 

• * • 
1- idaremizin Çamalh Tuzlası ıçın ~artnamesi mucı· 

bince 250 ton Sömikok pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 12.l V 938 t arihine r ..ı stlıyan salı gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şaı tnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen g ün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birli1de yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1613) 4 - 4 

Kandilli l(ız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Okul talebeleri için şartnımıcsioe göre beher metresine 420 
kuruş bedel tahmin olunan 150 metro lacivert kumaş 20-4-939 
çarşamba g ünü İstanbul Kültür Direktörlüğü bi nasında toplanan 
Okul Komisyonunda eksiltoe i yapılmak üzere açık eluiltmeye 
konmuştur. 

47 lira 25 kuruşluk ilk teminatı Liseler muhasebeciliği vezne
sine yatırılacaktır . İsteklilerin bu gibi kumat imal eder fabrika 
veya atölyeıi olduklarına dair T icaret odası vesik sı ve teminat 
makbııziyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

' ... 

(1730) 3 - 4 

~~· &~~~~~~~~ ~~~· • + • • • • ~ • • ~ ~ • • ~ 

•• ercume 

c. • 
1 ' ·:· .. ... 

• •• • 
Bürosu :· 

f'·• • ·:· 
t-~lt Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
•!:t bassa münalrnsa ve müzayedelere müte.allik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. • 
+ q 
•> Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet ütediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3 -4 
Telefon : 49442 

•• 
•!• 
••• ~ 

·:• 
·:· 
·:· 
•!• 
:• .... 

·:· ·!~ .... •"'" •!4 •••• •!• •!• ·:· ·:· 

imtiyaz f:ahilti v yn7.1 İfleri 
Dire törü: lama.il Girit 

Bnsı!dığı 7cr: AHTUN Bııaıme'Vı 
r.nl"fa BilJ ir 11 ... 1 • ' N 1'' 
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Objet de J'adjudication d'adjudicat. eııtimatif Proviaoire Cahier des Claargea 

A) Adjudications au Rabais 
Constr'lction-ReEaration- Trav Publics·Materiei de Construction-Cartograpbie 

Reparation au bitiment ecole militaire a Matchka 
(cah. eh . P. 61). 

Rcparation au batiment Academie de Guerre (cah. 
eh. P. 45). 

lnstallation sanitaire a l'bepital Rcrionıl Manissa 

Demolition de la bitisse priııon d'lstanbul 
Presentation carte actuolle bourg E.regblı. 
L'adjudication concernaııt in conatruotion du peni· 

tencier a Eluigue a ete ıınnult•. 
Reparation bAtiJrıent ecole Ncrmale de jeunes fil· 

les (ai. ). 
Presentation c rle actuelle bourr Aynndiik . 
Construction d epôt et mur. 

n guerite pour portier u bat. iyece cle 

i•rçon. 
Conıtruction depôt de tabııcs a Tcborlou 

n maisons pour immigres au villagc 
Sindjan : 100 p. 

Constr. m iaons pour immigres au bourg Hııy111a· 
na : 200 p . 

Reparation s/route Edirne-Kirklareli 
Conatruction de 6 archea ıı route Kechan lpsala 
Reparııtion de '4 ponts en bois s route Ournun· 

keupru·Mcritch. 
Pavare ı route Konia-Kachinhan. 
Con1tr. reservoir d'eau pour incendie. 

,. mar d'appui au casino de la ville. 
Achevement construction konak gouvernemental a 

Gueuldjuk 
Constr. pour gr.ııntlea et petites adduction'I ainai 

que pour derivationıı de chutes d'eau dana la re
gion de Kutcbuk Menderes (cah. eh L. 13.82) 
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57 -

45 90 
348 -

37 -

99 87 
5674 55 

6065 15 

159 -
244 -
179 -· 

471 42 
81 07 

1050 -

14788 18 

Com. Ach. lntend. lal. Tophane 

" 
Vil. Maniısa Dir. Sanitaire lst. 

h:mir et Ank. 

18·'4-38 

18-4-38 

28-4-38 

Oir. Trav. Pub. lat. 2·5-38 
Min. de l'lnterieur Dir. Restaur. Mun. 30-3-38 
Oir. Trav. Pub. Eluiıue 

Com. Ach. E.cole Nermate de Jeunea 14·4-38 
Filles a Ist. 

Muaicipalite Ayandiik 
Municip. Ankara 
Dir. Lycee de Garçon a lzmir 

Dir. Monopoles Tekiulagh 
Vil. Ankara 

,, 

n Edirne 

" ,, 
rı 

n Konia 
Mun. Tavchanli 

,. KaYaaeri 
9ir. Trav. Pub. Kodjaelı 

Min. Trav. Pub. Oir. Hydraulique 

18·4-38 
22·4-38 
12-4·38 

19-4-38 
25-4 ·38 

25-4-J8 

15-4-:,8 
ı~-4-38 

15-4-38 

22-~-38 

25-4-38 
20-~-38 

25-4-38 

11-5 38 
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14 -

11 -

15 -
11 

14 -

14 
10 30 
16 -

14 -
11 

11 

15 
15 
ıs 

15 
14 
14 -
15 -

15 -

Constr. en aaphalte iı la chambre ~'accumulateur Publique 179 13 '49 Dir. PTT. Ankara 21-4-38 15 -

Badireonnage au salon de la poste ,, 614 24 46 - " 17-4-38 15 -
Constr. bitiment municipııle. 3000 - Municipalite B:\yramitcho Un mois a partir <lu 10-3·38 

Produits Chimiques et Pharmnceutigu~:J~runıents Sanitaires-Fo~nitu~puour Hôp~ux 

Calsine de soude: 60 t.· Paraffine : 10 t .- Mex-
fnlte D. : 11,5 l - Talc : 4,5 t. 

Electricite·Gaı-Chauffage Cectral (lnstallntion et Materiel) 

lnatallation electrique a la buanderie et lieu de Publi411ue 3472 12 
lessive de l'lnıtitut de Jeunes Fille 

Habillemeot - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformea d'hiver ; 100000 m. (cab.ch. Pli cııch le m. 2 75 
L. 13,75). n 

E.toffe pour eapotes : 70000 m. (cnh. eh. L. 11,04) 
Confectionı pııntalona jaqwettes et caaquettea: 305 p. Publique 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T piıserie 

Chıises, tnbles, armoires. etıreres, fauteuils, 
ete. : 692 lotı 

B is de Construction, Planches Poteaux ete. 

Poteaux telephoniques erı bois de apin : 2190 p. 

Tranıpprl- Charıement D!charg meftt 

Extnction de sel de divcrııea ııalines et tranKport 
aux depôts. 

Divers 

Pulverinteurs : 500 p. 

Enterrement de 500 morts de l'hôpital Djcrrahpa· 
cha et Huseki (pendant 1 an) (aj.). 

Pave 2-ranit: 100000 p . 
Pierres, uble et caiUouıc 
Fer beton armc ete. 
Via de laiton: 460 k. • id. clous: 3,3 t. (voir me

dicament) 

Plı cach 

Pli cach 

Publique 

Pli cach 

Publique 

Pli cach 

" ,, 

,, 3 15 

la p. 3 SO 

ete. 

14615 

1'425 -

9000 

1250 

6000 
6000 -

Corde de chanvre Gre a gre 8896 20 

Provisions 

Lıit: 5200·9000 kr.- Yoghourt 5000-8900 kfl. 
Pail\ : 22000-34000 kg. 

B) Adjudications a la surenchere 
Boia : 2250 quent. 

" de sapin : 758 m3. 
fQts : 35 p. 

Publique 

n 

Publique 
,, 

Gre a gre 

2235 --
3400 -

1621 

14750 -
12275 -

80 -

1096 13 

1231 88 

675 -

93 75 

562 50 
450 -
450 -

667 22 

167 63 
255 -

8 44 
278 56 

15 % 

Com. Acb. Dir. Gen. Faltr. Milit. Ank. 25-4-38 
et lıt. 

Oir. lnatruction Pub. Seyhan 

Com. Ach . Miniıtere Def. Ank. 

n 
Oir. Surete Vil. lzmir 

Dir. Surete Iıtanbul 

Dir. PTT. Kirklareli 

Oir. Monopolea Ankara 

Com. Ach. Min. Aıriculture Oir. 
Agricele lstanbul 

{ 
Cem. Perm. Municipalıte lıt. 
Dir. Ecoaom. n ,, 

Municip. Zonrouldak 
Dir. Trav. Pub. KailBeri 

,, 
Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. et lıt. 

25·4·38 

29-4-38 

28-4-38 
25-4-38 

26-4'-38 

25-4-38 

27-4-38 

26-4·38 

11 4-38 

29-4-38 

22-4-38 
22-4-38 
25-4·38 

Coın. Acb. lnt. Muit. Min. Def. Nat. 20·4-38 

1 Exp. Ch. de f~r Etat Haydarpachll 26-4·38 
,, 26-4-38 

Dir. For~ts Kodjarli 12-4-38 
,, Seyhan 20-4-38 

Com. Ach. Eeon. Monop. Kabatache 22-4-38 

17 

11 -

15 

15 
15 

16 -

11 -

15 -

15 

14 

15 
14 

14 -
17 

14 

14 
14 

15 
15 
14 

Avis ficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
·01•r. 

Oivera rondelleı, goupilles et viı dont lea valeurt ejt~ettl 
et garantiea proviaoireı ıont indiqueea ci·bas aeront ac arl 
parement par voie d'adjudication soua pli cachete le IJl 

mai 1938 a partir de 15 h. au local de l' Administrati011 

rale i Ankara. . I• 
Ceux qui deairent y prendre part doivent remettre. a q~ 

aidence de la Commisıion le jour de l'adjvdication J.~~Jf 
h. leura offreı, les garantieı proviaoireı indiqueea cı e 
certificata exiges par lai loi et un certificat de competeoc 
vre par le Ministere dea Travaux Publics. • > 

Les cahiera des charges sont distribues gratuiteıneut 11 ~' 
ra par le Service des Approvi11ionn1:ments et a HaydnrP;; i 
le Bureau de Reception. (19 G•'I 
No. de Materiel Vaieurs 
li•teı eatimatives 

Ltqs _ 

1 29 articles rondellcı et anneaux a rea&ort 9740 
2 55 articlea i'Oupilleı et rive-ts de cuivre 8880 
3 69 articlea divers vis et boulona a metaux 19707 
4 94 articles via en fer et en laiton a bois 2.3666 

Sah 12.4.938 

Baskül (İnh. U. Müd.) .\!: 649 ııı 
Giresun ... n. yap. 10 dershaneli mektep kargir ,.e betoıı 

int• (Gireıun Nafıa Müd.) .\• 650 
lzmir mOzeai tamiri (İzmir Liae ve Ortaok. SAK) .\~ 650 
Sömikok (MMV) .\! 651 
Kışlık elbiselik kumaş rMMVı .\! 651 
Fond boru, kurşun ve katranlı salmastra (Turgudlu Be1·1 

Kundura (Gümr. Muh. Gen. Komut.) .\! 653 
Yazlık elbiıelik kumat (Jndr Gen. Komut.) .\: 653 
Topkapı aarayı tamiri (Müzeler Art. Eks. Kom.) .\~ 653 
Bidon (MMV) X 653 
Bor hükumet konuğ"ı tamiri ·Bor Malmüd.) .;\• 658 
Pa,abahçe fabrikasında bina İnf. (lnh. U. Müd.) .\• 659 
Ankııra motöru tamiri (İ t. Lim. Sah. Sıh. Mrk.) .Y 661 

Su kuyuau tamiri (Prevant. ve Sanator. Oir.) .\· 664 5 
• Butday, arpa ve çavdar (THK Bünyan Şubesi) .\~ 66 

• Önlerinde yıldız i,areti olanlar müzayedeye aittir· 
~ 

H~miş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısııı• 

Mardi 12-4-938 

Buculee (Dir. Gen. Monopoles) N. 649 ~ 
Conıtrııction des parties en maçonnerie et beton nrıne ati)., 

ecole Primaire Guiresoune (Dir. Trav. Pub. Guiresou~el 
Rep. au musee lzmır (Dir. Lycties et Ecolea Secondaires • 
Se•i·coke (Dir. Gen. Monopoles) N. 650 
Etoffe pour uniforaıes d'biver (Min. Def. Nat.) N. 651 ti 

8ourre ıoudronnee, tuyııux de foate et plomb (Mun. 'fo 

N. 652 6'f 
Cbaussures (Command. Gen. Surveill. Douaniere lııt.) N· ~ ı 
Etoffe pour uniformes d'ete (Command. Gen. Gendar. p..rı 
Rep. au musee Topkapou (Dir. Gen. Musees lst.) N. 65S 
Bidonı (Min. Def. Nat.) N. 653 

6 
Rep. konak gouvernemental (Dir. Biens Nat. Bor) N. 65 pC 

Coutr. bat. a la fabrique Pachabıhtche (Dir. Gen. Morı0 

Rep. moteur Anknrıt (Office Sanitaire Port lst.) N. 661 
n d'un puit (Dir. Prevent. Sanator.) N. 664 1_,ı 

• Blea, orgc et aeigle (Ligue Avhtion Turque Suc. Bt1" 

• Les aateriaques indiqucnt une vente par voie de ~ıJ'e1 
N. B.- Les Nos indiqul's en rerard dea :ırticles '"

journal danı lequel l'aviı a paru. 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZE1fı 
İstanbul İrad ve Emlak Sahiblcri Birliğinin Of 

Arzu edenlere meccanen numune gönder 
tl .. ıı ~ 

Adrea: GAiata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu n .. 

Telefon: 49442 ... ________________________ ,,.,, 


