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Bugün i•an olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 
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,ı Cinsi 
-----~~ ~~~~~~~~ 

Şekli Mubm. bed. Teminat 

~) Münakasaıar 

~Tamirat, Nafia işleri, Malzerm .. , Harıta 
~ltrc)i · b" d d·ı~ 'tı cezacvı ınaaın a yap. la ı at 
~1 tda~ inhisarlar İdart-si am harların da ve idııre 
~:11\•ııda yap. tadilat ve inş. 
tı t 'ehri içersindc 4 cü umumi müfettış!ik bina· 

IQı, ( 5 tı ,..adı şart. 7, 1 L) 
ll::da yap. ha va kurumu binasının planı 
~li •saray liseıi binasında yap. camekan 
tlj ~Eskişehir yolu üzerindf'ki ahşap "Yeniköyn lcöp· 

Sljrı•· 
)tr un betonarme olar11k inş. (şart. 2 L) 
~ 1 bınicılik okulunda yap. atlama sahası 
•llı yatıh okul bina:;ınm inş. (1 kısım) 

p~z. 2642 69 
aç. ~ks. 1193 9~ 

kapalı ıı. 142726 59 

100 -
paz. 1659 02 
kapalı z. 40! 00 

paz. 1363 -
kapalı z. 16075 21 

~ ve İspençiyari alcit, Hast ne.Lev 
4ı.. - ------
t Orııtu;ır malzemeıi: 'O kal. aç. eks. 

~-Havagazı-Knlorifer (lcsisat ve maizemt:si) 

1917 50 

~ dohn kuabasının elektrık ile tcnvırin~ karar 
lt~ıl iş oldu~undan su kuvvetile icıtihııal oluna
~ •lektrik santralı ıle şebeke projesi tanzımi 

'X~l!s .. - . ~~at, Elbıse, Kundura, Çamaşır :!.:._fi 

~~llıa besi (bak: mütef. sütun.) 
Ut: 1600 ad. 

t~~t: 3200 ad. 
,

111
1k \'e yatak lcılıflık bez: 8000 m 

lte •t1rlık bez: 21052 m. 

~ Çorap: 13400 çift 

kapalı z. 
.. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

14400 -
9200 -
3040 
5052 48 
3216 -· 

'\!_\lbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
\~ ·-
1; tr "e cedvel bastmlmuı: 12 kal. 
'111)b·ı 
~' ve büro eşyaıı, Muşam~a-Halı v.s. 

'lb: 3200 ad. 

İq~ı· 
" 

1Yat-Boşaltma-Yükletme 
~ -------·----
~-~ "•kliyatı: 500 t. 

t~ körnürü boşaltılması ve makinelere yüklctil
~ tıı işi: 30000 t. 
1 ~h 

ı ~in~aki~ y gları ... ~ 
dif k'• - -llıık omuru: 500 t. 

0 k kömürü 

~ 
~ llıc • Uk lllış kireç: 22000 k. - tıış: 600 m3 (temd) 
'~r Çorap ipli~i: 10 t. 
~ 1 

1 "arıa 150 ve 200 nı m lik: 10 ad. 
~11ırı levha: 700 kar. - vagon kurşunu: 13500 kg. 

e L . 0 Pil yapmağa elverişli külçe kurşun 
.~tr ır lt\'ha 15960 kg. : 445 ad. 

takımı: 400 ad. (şart. 126 kr) 
~~ tlııhı: 5 milyon ad. 
'"tk lorbaaı: 3200 ad. 
"c' tutkal, çelik saç ve boru, muhtelıf tel civala 

ııı4~0ıııun, rondela tandır, tekerlek mafsalı kablo 
l, •rıı ı, Raadazu kaplama be:ıi. lastik kablo iş-

~ ilce v.a. 
t~aı. 

~.-.....:.!_:_,Zahire, Et, Sebze v. s. 
t · 3o 
-. 1 t. 
h! ' nohud, bulgur, pirinç, aadcyat ve :ıeytın· 

c hcıınd) 

~ b) Müzayedeler 
tt 

6ıl ~l: ;le: 416,193 m3 
~ b b., 

lfj• 6 · 00 araba 

pu. 

kapalı zı. 11000 -

aç. eks. 
kapalı z. 

paz 
aç. eka. 

5700 -

12375 
3920 -

kapalı ı.. l 5300 -
aç. eka. 1130 -

" 
4551 -

,, 2099 80 
kapalı z. beh. 63 

.. 
aç. eks. 

paz. 

" 

aç. art. 

" 
paz. 

21000 
4480 
3694 -

pi Daha fazl:ı malumat ve il"' 

99 -
89 55 

~, 6 32 

125 -
3000 

204 45 
1205 64 

108 
744 
228 
379 -
241 20 

825 

430 

928 12 

1147 50 
84 75 

;:41 33 

157 49 
1890 -
1575 -
336 -
277 05 

258 75 

63 -

a ı 

Müracaat yeri 

hırldarcli Nafıa Müd. 
Tekirdağ lnlıis. Müd. 

Tunceli Nafıa Miid. 

Gün 

~1-4-38 

'..:!1-4-38 

4-5-38 

K~şan THK Başkan. 
Galatasaray Lisesi SAK 
Nafıa .Vekaleti 

21-4-38 
25-4-38 

Tophane Lvz. SAK 19-4·38 
Mutia-Turgut Nah. Ol. lnş. :!2-4·38 

Kom. Başkıın. 

, nk . Mrk. Hıfz. Mües. SAK 30-4-38 

Bo:r.do~an Bel~diyesi 

THK Ankn a Şubcsı 27-4-38 
Orman Kot. Gen. K. SAK 20 4-38 

" 29·4·38 
" 2·5-!\8 

" 
" 

M M. V. SAK 

29-4-38 
30-4-38 

18·4-38 

Orman Kor. Gen. K. SAK 29·4·38 

Ad11na lnhis. Başmüd 
D. D. yolları Ankara 

26-4 38 
29-4-38 

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 22-4-38 
Ank. Mrk Hıfz. Mües. SAK 21-4-38 

Kırklareli Vil. Dai~i Ene. 
Tophane Lv:z • .SAK 

19-4-38 
2-5·38 

21-4-38 
21-4 38 

D. O. yollan H. paşa 

" 

" Jndr. Gen Komut. Ank SAK 
21-4·38 
2-5-38 
5-5·38 

SAK 2-5-38 
M. M. V.SAK 
Orman Kor. Gen K 
THK Ankara Şubesi 

İzmir Lvz. SAK 
Kadıköy Vakıflar Dir. 

27-4-38 

18-4-38 

Kırklareli Orman Memur. 
M. M. V. SAK 

22·4-38 
19·4 38 

lstanbul Komut. SAK 

tam metni • • 
ıçın 

lüt:fen iç sayifelere müracaat: ediniz! 

Saat 

15 
15 -

15 -

14 
16 

15 30 
16 -

1 1 

- - 1 

15 -
10 --
10 -
10 -
15 
12 -

tO -

11 -

15 -
15 -

l 1 
11 

15 -
15 -
10 30 
10 80 

10 30 
10 -
15 -
11 -
ıs -

15 

16 -
10 

l 

alze aritn 

Tunceli Nafra Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş Elazığ şehri içerisıode Dör-
düncü Umumi Müfettişlik binası inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli 142726,59 liradır. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartname. 
E- Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 

m .. hal listesi 
G Yapı işleri genel şartnamesi. 
İstiyenlcr bu şartnameyi ve evrakı 7.15 lira mukabifü.

de Tunceli Nafıcı müdürlüğünden satan alabilirler 
Eksiltme 4.5.938 çarşamba günü saat 15 te Etazığd 

Tunceli nafıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8386.32 lira mu
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafı vekaletinden alanmış 938 senesine aid mü

teahhidlik ehliyet vesik:ısı ve Ticaret odasından ahnmıj 

sicil vesikası. 
8- Bir taahhüdde en az 100 bin lir lı' bina inşaatı 

yapmış olduğuna dair \'e_ika. 
Teklif mektubları yukard.ı yazılı sa tt n bir saat evve· 

line kadar Tunceli n .. Jıa m ·· diirmğfı dairesinde gönderi
lecek eksılt:ne komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
yukarda yazıh saatte kadar gelmiş olması ve dış zarfın 

' mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımd r. 
Postada olacak gecikmeler kabu' edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 

Bilecik Vilayetinde Söğüt ~ Eskişehir yolu üzerindeki 
Ahşap Yeniköy köprüsünün Betonarme o1-.rak inşaatı kıı
palı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 40000 liradır. 
Münakasa '25.4.938 arihine müsadif pazartesi günü saat 

16 da nafıa vekaleti.ıd~ şo e ve köprüler reisliği eksilt· 
me komisyonu odasında yapılacaktır. 

Münakasa şartnamesi ve buna müteferri dığer evrak 
200 kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alı
nabilir. 

Münakasaya girmek i.ıtiyenlerın 3000 lirah't muvakkat 
teminat vermeleri ve bu işLri ydpııbilecclderine dair V 'l!
letimizden alıumış müte hh"dlik vesikası ile ticaret odası 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2493 sayılı kan nun tarifatı dairesinde ha· 
zırlıyacakları teklif mektublarmı yukarda yazılı vaklcitten 
l:ıir saat evveline k--dar komisyon reisliğine makbuz mu

kabilinde vermeleri muktazi olup p:>stada olaacak ge

cikmeler kabul edilmez. 

Muğla-Turgut Nahiyesi Yatılı Okul İnşaat Komisyonu 
Başkanlığından: 

Köyümüzde yeniden yapılncak olan iki katlı yatılı okul 
binasının l 6075 lira 21 kuruş ke if bedellı birinci kat in· 
şaatı kapalı zarf usul yle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için yüzde 7,5 itibariyle 
1205 Hra 64 kuruş mu.,,akkat teminat parasmm köy san
dığına yatırılması ve nafıa vekaletinden :ılınmış müte:ıh 
bitlik vesikası ve yahut bu işe yap.ıbileceğio.e d ir nafıa 
müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi lazım 

dır. 
Yapılacak eksiltme layık hadde görüldüğü takdirde 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

22.4.938 cuma günü saat 16 da Leynede komisyonu mah- Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
•usunca ihaleıi yapılacaktır. 

Proje, ve fenni şartnamesiyle evrakı keşfiyesini g6rmek 
istiyenler her gün Leyne köyü muhtarlığına müracaat e· 
de bilirler. 

Tekirdağ İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Bozdoğan Belediye Riyasetinden: 

Bozdoğan kasabasının elektrik: ile tenvirine karar veril
miş olduğundan su kuvvetile istih-.al olunarak elektrik: sant· 
r.ıli ile şebeke projesi tanzim ve keşifnamesi yaptırılacaktır. 

Talip olanların ihtisas ve:,ikalarile birlikte Bozdoğan be
lediye riyasetiııe müracaatları iJan olunur. 

Tekirdağ inhisarlar idaresi an barlarında ve idare kıs· 
mında yapılacak tadilat ve inşaat açık eksiltmeye konul
muştur. 

Bu inşaat işinin keşif bedeli 1193 lira 94 kuruştur. 
Bu işe ait evrak şunlardır: Fenni ve hususi şartname 

mukavelenamet keşifname ve resimler. 

1 Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 

1 Orman Koruma G. Komulanlık Satınalm a Kom. dan: 

Şartname ve mukavele hergün Tekirdağ İnhisarlar 
Müdüriyetinde görülebilir. 

Eksiltme: açık eksiltme suretiledir. 
Eksiltme Tekirdağ İnhisarlar Müdüriyetinde müteşekkil 

komisyon huzurunda 21.4.938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 89 lira 55 kuruştur. 
Talihlerin bu işi yapabileceklerine dair ehliyet veıika

larile birlikte tayin olunan günde Komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Kırklarelı Nafıa Müdürlüğünden; 

Kırklareli cezaevi hinasııırla yapılaı·rık tadilat ve in~aat işi 

pazarlı~a ırnnulmuştur. 

Keşif bedeli 261-2 lira 69 kuruştur. 
Eksiltrn~ 21.4.938 perşembe günü saat 15 te Kırklareli 

1 afıa Müdıirliiğii binasında toplanan eksiltme komisyonu 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve bu
na miiteferri eHak müdürlüğünde görülebilir. 

Pazarlığa girehilmek için isteklilerin 199 lira muvakkat 
teminat v~rme i ve lıu gibi işleri yapabilf.<·eğıııc dair Nafıa 

vP.kalctirı<len veya Nafı Miidlirliiğiinden alınmı:. müteahhitlik 
ve.;;ikasını ve Ticaret odası sicil kağıdına hamil bulunacaktır. 

Galala aray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başk!nlığından 

Keşif bedeli 
1659.02 lira 

İlk teminat 
l 25 lira cumek.An 

Galata aray Lisesi bina ında yapılmasına lüzum görülen 
keşif bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazıJı camekanın 21 
nisan 938 perşembe günü aat 14 de 1 tanbul Kültür Direk
törlüğii hina mda li:,eler muhaseLeciliğinde toplanacak ko
mi:;yonda pazarhkiD açık eksiltmesi yapılaC':ıktır 

isteklilerin f'll az bin liralık hu işe benzer iı;; yaptı~ma 
dair idarelerinden alını~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul 

1afıa direktörlürriiniin ek iltme tarihinden evvel yazılmış eh
l;yetrıamc \C Ticaret oda~ı ve~i kaluriyJe belli gün ve saatte 
komi yona gelmeleri 

1 

1 

1 

Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
8000 metre yatak yastık kılaflık bez açık eksiltme ile 
ihalesi 2 mayıs 938 pazartesi günü saat saat 1 O da An
karada Y enişehirde komutanhk binasındaki aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3040 lira muvakkat teminatı 228 li
liradır. 

Şartnnınesi hergüo parasız olarak komisyonda görüle
bilir. 

İsteklilerin muvakkat tem\nat makbuzu ve şartname
sindeki vesikalarla ihale gün ve saatinde komisyona mü 
racaatları ilin olunur. 

* * • Orman koruma Genel Komutaqlık kıtaları ihtiya
cı için 3200 adet mamul kaput kapalı zarf usulile ihalesi 
29 nisan 938 cuma günü saat 1 O ela Ankarada Yeni şehir 
de komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

Muhammen bedeli 9200 lira ve muvakkat teminatı 
144 liradır. 

Şartnameler hergün parasız olarak Komisyonda görü
lebilir. 

İsteklilerin ~artnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar ~omisyona vermeleri ilan olunur. 

• * • Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı 
için 1600 adet kaput kapalı zarf usuliyle ihalesi 20.4.938 
cuma günü saat 1 O da Ankarada Y enişehirdt! komutanlık 
binasındaki satmalma komisyonunda yapılacakhr. 

Muhammen bedeli 14400 lira ve muvakkat teminatı 
1080 liradır. 
Şartnameler her gün parasız olarak komisyonda görii· 

lebilir. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 

teklif mektublarını ihale saatmdan bir saat evveline ka· 
dar komisyona •ermeleri ilan olunur. 

• • * Orman koruma Genel komutanlık kıtaları ihtiya
cı için 21052 metre çamaşırlık bez kapalı zarf usulile 
ihalesi 29.4.938 cuma günü saat 15 te Ankarada Yeni
şehirde komutanlık binasındaki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

15 Niun~ 

bin ton maden kömürünün boşaltılması ve makinelere yükl•: 
meai işi 29.4.38 cuma günü aaat 15 te ihaleai yapılmak üıe;.e5~ 
pah zarf usuliJe eluıiltmeye konulmuttur. Muhammen bede 

1 
io•I 

liradır. Bu işe girmek isteyenlerin 430 liralık muvakka~ te:,u~· 
yatırarak kanunun tayin ettiği Yeaika ve beyannamelerıle tl,rı 
te ayni ırün aaat 14 e kadar 2 No. lı komiayona mürac••, O' 

lazımdır. Şartname ve mukavele projeleri komiayonca parat• 
larak göaterilmektedir. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundao: 
ktJ' 12 kalem defter ve cetvel pazarlıkla bastırılaca rA~ 

Pazarlığı 18 nisan 938 pazartesi günü saat onda Pd 
satınalma komisyonda yapılacaktır. ~ 

Örneklerini görmek içic hergüo ve eksiltmeye !jrıfJ f' 
için hergün ve eksiltmeye girmek için pazarlık guo ~ 
saatinde MMV sahoalma komisyona müracaat edilllle 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah ~ 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Komi yo11u 11d 

Orman koruma Genel komutanlık kıtaları ihtiyacı ~j 
3200 adet kilim kapah zarf usulü ile ihalP.:;ı 29 nisan 

1 cuma günü snat 11 de Ankarada Yenişehirde komutanlık 
nasındaki :-rıtınalına koıni~yonunda yıulılacaktır. ti 

1uhammeıı bedeli J l bin lira ve muvakkat teminatı 
liradır. 

~artname~i hergün para~ız olarak komi:-.yonda görüleb ~ 
lstPklileriıı şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber tt. 

lif ınektuhlarını ihale !)aatinden bir saat evveline kadar ~o 
miı;;yona vermeleri ilfirı olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ' lan v ~ 

MMV Deniz Merkez Sabnalma Komiayonundan: 

Tahmi:ıı edilen bedeli 12375 lira olan 500 ton kardif körO~ 
nün pazarlıkla münakasaın 22.4.38 tarihine müsadif cuma 1, 
aaat l I de v~kilet binasında müteşekkil komisyonumuzda 1 

edilecektir. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün ve münakasay• 

mek i .. teyenlerin de mezkur gün ve saatte 928, 12 liralık ilk 
min atları ve kanuni belgelerile koınisyonıamuza müracaatlar•· 

Ankarll Merkez Hıfzıssıhha Müuseaeai Sabnalma Komiayon"'" 

Muhammen bedeli 3920 lira olan aömikok kömürü 21 ·4·~ 
perşembe günü saftt 11 de açık eksiltme suretiyle satın a 1ı11•' 
tır. . 

Taliplerin yüzde 7,5 üzerinden muvakkat teminat akçHİ11 1 

dud ve aahiller 11hhat umum müdürlük veauir:e ptnmal•fl 
zımdır. 

İstanbul Le•azım Amirliği Sahnalma Komisyonundan 

Muhammen bedeli 5052 lira 48 kuruş ve muvakkat 1 

teminatı 379 liradır. 

Şartname hergün m~ccanen muhaaip mutemctliğinden te 
edilir. 

Suvari binicilik okulu için k.eşfi mucibince atlama saha· 
sının pazarlığı 19 nisan 938 salı ~ünü saat 15,30 da Topha
nede Levazım amirliği satınalma komi ... yonuııda yapılacaktır. 
Ke;ıif bedeli 1363 lira teminatı 204 lira 4.5 kuuştur. Şart· 

name ve ke.Ji komi yond.ı görülebilir. İsteklilerin kanuni 
ve~ikalarile beraber belli saatte komi )''>na gelmeleri. 

Ke~an T. H. K. Ba~kanlığından: 

Keşanda ynpılacak olan Hava Kurumu himısının planı 

100 lira mükafatla munakasaya konulmuştur. 
Şartname ve arsanın veziyet haritası 1 tan bul ve Edirne 

Türk Hava Kurumu Ba k.ınlıklurına, Giizel 'an'at!ar Akade
rni-.i miidiirliigüne gönderilmiştir. 

Ayrıca Keşan Türk Hava Kurumundan ·artname taleh 
edilebilir. ilan olunur. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari aliıt:__ 

Aııkara Merkez Hıfıtssıha Müe::;sese~i Satınalma 

Koınisyoııundan: 

Muhammen bedeli 1917,50 lira olan :20 kalt~m laboratıı

var malzemesi 30.4.938 cunıarlP.si günii ·aat ] 1 de açık ek
siltme suretile ... atın alınacaktır. 

i::k iltmeye girmek i teyerılmin viiz<le 7,S üzrlrinden te
minatı hudut ve c:ahiller :sıhhat umum müdürluk vnnesıne 

yatırmaları lazımdır. 

';(artnam*' hergün muha~ih miitemedliğınd.-n meccanen 
temin ediJir. 

Şartnameler satınalma komisyonundan alınabilir. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 

teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

• * • Orman koruma Genel komutanlık kıtaları ihtiya
cı için 13400 çift tire çorap açık eksiltme ile ihalesi 30 
nisan 938 cumartesi günü saat 12 de Ankarada Yenişe· 
birde komutanhk binasındaki sah ııalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Muhammen bedeli 3216 lira ve muvakkat teminatı 
241 lira 20 kuruştur. 

Şartnamesi hergün parasız olarak komisyonda görü
lebilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartname
sindeki vesikalarla ihale gün ve saatinde kGmisyona mil· 
racaatları ilan olunur. 

• • • 
Kaplama bezi alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 

T. H. K· ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Adana İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

938 senesi için Ceyhan istasyonundan Kozan anbarma 
taşınacak olan ve 500 bin kilo muhammen miktarda hu· 
lunan çuvalı tuzun nakli rnt işi 2490 sayılı kanunun mu· 
cibince açık eksiltmeye konuldu. 

İhahnin 26 nisan 938 salı günü saat 15 te Ceyhan ın
hisarlar idaresinde yapılacağı ilan olunur. 

Devlet Demiryolları Umumi idare•inden: 
Ankara depoauna 31.5.39 aonuaa kadar gelecek takriben 30 

Müteferrik 

Kırklareli Vilflyeti Daimi Em:üıneniııden . 

Kırklareli merkez kaza-.ında }apılacak ilk okul 
için 8 ni ·an 938 tarihinde ihale edilmek üzere ek iltl'l1 

çık.arılan 22 bin kilo 8Önmemiş kireçle 600 metre uıİ~ 
taşa isteklileri tarafından verilen fiat layık hadde görül 
mi:. ve 120 metre mikap kuma da istekli çıkmamış t

1I 
ğundan ı·ksiltıncderi l Q. l.938 sah günii 'aat 15 te ihale 
mek iizere uzatılmıştır. İsteklilerin (Kireç .33, taş 67,5 ~ 
6,~0 lira) teminatlarilc birlikte Kırklareli Daimi EnciimeO 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma 

Ordu ihtiyacı için alınacak 10 hin kilo boz renkte 
muk çorap ipliğinin 2.3.38 pazarte i günü :-aat 15 le Js 
bul levazım amirliği ~atınalına komisyonunda kapalı ıB 
ck:ı:;iltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15300 lira ilk tt 
natı 1147,50 liradır. Şartname ve rıümune~i komisy~f 
görülebilir. 1--teklilt!rin kanuni vesikalarile beraber teklı 
rini ihale saatiııucn bir saat ev\ el Tophanede levazım 3ııl 
li~i satınalma komisyonuna vermeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satmalma Komisyonundan: 

Orman koruma Genel komutanhk kıtaları ihtiyacı i 
3200 adet ekmek torbası açık eksiltme ile ihalesi 2 
yıs 938 pazartesi günü saat t l de Ankarada Yeniş 
de komutanlık bi asındaki sahnalma komisyonund~ 
pılacaktar. 



ti~ 

k' llg fvtubaınmen bedeli 4480 lira ve muveıkkat teminatı 1 

el liradır. 
~·1 oı.Ş1.artnamesi hergün parasız olarak komisyonda görü 
ır 'Qı ır 

~ ~l~ıt~klilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
~ ıf lllektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka· 

komisyona vermeleri ilan olunur 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden : 

\lı ~tıbaaımen bedellerile mıktar ve vasıfları aşağıda ya
tır ~3 grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
~ 'it 21-4-1.938 pe~şem~e gün~ saat I0,30 da Haydar-

\da gar bınaaı ıçındekı Komısyon tarafından açık ek· 

~ 8t ~le satın alınacaktar. . •w. • 

~ lt h'u lfe girmek istiyenlerin kanun.un tay.m e~ıg~ •esaık 
51 \'talarında yazılı muvakkat t.emınatları~.e bırlıkt~ e~

lıı... ." günü saatine kadar Komısyona muracaatlerı la
~ır. 

&ıı • d ı k ~h ışe aid şartnameler Komisyon ac parasız • ara 

1 tdrnaktadır. 
' 10 aded 150 ve 200 mim lik tevzi vanası, muhammen 
bedeli 1130 lira, mu•akkat teminatı 84 lira 75 kuruş
tur. 
2.. ...... 7()() kg. kurşun levha ve t 3500 kg. vagon kurşu
tllııu Ye kalo pil yapmağa elverişli külçe. kurşun. ~u-
arnrnen bedeli 455 t lira, muvakkat temınatı 34 l lıra 

b1 3 33 kuruştur. 
\ . Nazari sıkleti 15960 kr. 445 aded muhtelif eb'adda 

bl ı~t levha, muhammen bedeli 2099 lira 80 kuruş, mu-
~ ilt teminatı 157 lira 49 kuruştur. 

ıe 

~O' 

Türk Hava Kurumundan 

, 1 ...... Planör inşaaatında kullanılmak üzere muhtelif bo· 
\'tt tutkal, çelik saç ve boru, muhtelif tel, civata ve 

~il, Rondela, taadör, tekerlek mafsalı, kablo makara
\~~ildanza, kaplama bezi, lastik kablo, işkence ve saire 

1 : alınacaktır. 
~ \·' Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 3694 · Ura, ilk 
'ıı ~tıatı 277,05 liradır. 

\ ....... Alınacak malzemenin ta.n listesi, şart~~mesi ve 

""ele müsveddesi hergün Ku!umda görülebılır. 
f '4 ~illi ihalesi 27.4.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 

t•t 15 te Kurum binasında yapılacaktır. 
'ı:ı teklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlarile 
'ltte Kurum Merkezinde hazır bulunmaları. 

J,ııd,rma Genel Ko. Ankara Satınalma Komisyonundan: 
&· 
t it takımına 63 lira fiat tahmin edilen örnek ve vasıflarına 
i~11, komple 400 eğer takımı kapalı zarf usulile 2 5.38 pazar
~lııtıu aaat 10 da satın alınacaktır. 
~-.. · I~ 1 rnukavf'le ile satın alınacak bu eğer takım~~rı şartname· 
~~ ~Uruş kart~lığınd~ komisyo.numuzda.n ahnabıl_ır. 

~- ••hıneaine gırmek ısteyenlerın 1890 lıralık temınat makbuz 
\ b,nka mektubunu muhtelif teklif mektubunu belli gün ve 
9 ' kadar komiıyonumuza vermit olmalan. 

'1illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

~ 
~hti umumiyeaine tahmin edilen fiyatı ıı bin lira olan 5 
'~ tlne muhtelif eb'atta ve numarada nal mıhı kapalı zarf
ı •lt111eye konulmuttur. Eksiltmesi 5.5.38 perşembe günü saat 
,~ A..nkarada MMV utınalma ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
1~ 1t olarak me:ıkür ko. dan alınır. İlk teminatı 1575 liradır. 
a ~tye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
• tı..ı llladdelerinde yazılı belsrelerle birlikte teklif mektubla· 

. •b•le aaatinden bir saat evvel Ankarada MMV utınalma 
tt, l . •erme erı. 

• ~t' •• 
. •le laboratuarı için 2fl kalem nsuhtelif cin• tel alınacaktır. 
\'iluek Mühendia Mektebi SAK ilanlarına. 

Sebze: 

Kadıköy Vakıflar Direktörlütünden: 
Muvakkat 
teminat 

I Cirııi Kilo Kilo fiatı L. K. 

'ıı~' barhuaya 400 9 2 70 
1 '<arabiıa ikinci 300 9 2 03 
ı/' Bandırma 300 8 l 80 
ııt''-'ek Tntancil 150 11,50 1 30 
ç ~Orbalık 150 12 1 35 
· " '<araman 300 12,50 2 82 
~:htı 1 ci yemeklik 120 43 3 87 
Ü,~t 2 ci erim it Kars 1 IO ~ 1 43 
' •c1,r vakıf imareti için lüzumu rörulen yukarıda yazılı er· 
d:•ttrlık ıuretile alınacatından iateklilerin Kadıköy Vakıflar 

tlttnae m6raltaatları. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Müstahkem mevki kıtaatı için pazarlık suretile 30 
bin kilo un satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 18.4.38 pazartesi günü saat 15 te kışlada 
İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3- Teminat muYakkate akçesi 258 lira 75 kuruştur. 
4- Talibler teminatlarile birlikte ihale saatinden ev 

vel komi yona müracaatları. 

--- -- -
b) ~ Ü Z A Y E O E L E R 

Kırklareli Orman Memurluğundan: 

Cinsi ve nevı M3 03 Mu. vahit fiat 
Lira Kr. 

Kızılağaç 416 t 93 2 00 
Kırklareli vilayetinin Vize kazası dahilinde Tatar dere 

ve Ynvuz dere ormanından 416, 193 M3 gayri mamul ke
restelik kııılağaç satışa çıkarılmıştır. 

Satış 22 nisan 938 cuma güoü saat 16 da Kırklareli 
Orman idaresinde yapılacaktır. 

Beher gayri mamul M3 iki liradır. 
Şartname ve mukavelename projeleri Edirne, Kırklareli 

ve Vize orman idarelerinden alınır. 
Muvakkat teminat 63 liradır. 
Satış umumidir. 

İstanbul 'Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Binici muhabera alayında 600 araba kadar gübre 
toptan veya 50 arabııdan aşağı olmamak üzere peraken
de pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin şeraitini görmek ve 
pazarlığını yapmak için pazartesi, çarşamba, C!lma günle
ri saat 14 17 ye kadar Fındıklıda Satınalma Komisyonu· 
na gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Çürü~e çıkarılan bir baş at 19 nisan 938 salı günü 
saat 10 da MMV satınalma komisyonunda artırma sure· 
tile satılacaktır. İsteklilerin artırma güo ve saatinde MM 
Vekaleti satınalma komisyonunda bulunmaları. 

İnhisarlar U. fvfüdürlüğü~en: 1 

l - 30.3.9~ tarihinde ihale edilemiyen 188 kalem mal
zeme gruplara ayrılarak pazarlığı ayrı ayrı yapılmak ü· 
zere yeniden eksiltmeye konmuştur. 

11- Pazarlık 18.IV.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Listeler parasız olarak hergüu sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(1953) 2-2 

* • • 
1- 25000 kilo bel ipi S. -15 -
2- 7000 ., kalın kınnap S. ·15.30 

1- Yu:carıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartname ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

il- Pazarlık 28.4.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1951) 2-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz Fizik Laboratua~ı için (26) kalem muhtelif cinı tel 
alınacaktır. Muhammen bedeli (118) lira (90) kuruş~ur. hk temi
natı (9) liradır. Ekailtme 29-4·1938 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. Şertnameaini görmek isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte GümİİfSuyun· 
daki Mektep binaıı dahilinde toplanan Komiayona müracaatları 
ilin olunur. (2049) 

lmt;y117. nhibi •fi yaz1 itleri 
Oi,....~t<;l'"l; · tı,,.,ıııil t-;ir'1 

P.ııınSdıiı ~ıer: ARTUN Baıunnı 
(.•111t• Rill~ır ıt0b'lı: Nft. Ut 

Sayfa 3 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

14 - 4 - 1938 

FİA TLAR ( Cour• officielsJ 
Afion (Opium} 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Butday aert (Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Kut yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 

4 20 
7 10 

5 30 

4 5 

7 15 
Zeytin yatı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Susam (Seaame) 16 28 16 30 
Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 

,, otlak 
İç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Burçak 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Suıam ,, ( ., sesame) 
Badem iç 
Peynir kater (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Fındık kabuklu (Noisettes} 
Güz Yünü 
Darı sarı (millet j•unel 
Keçi kılı (Poila de Chevre 
Ceviz içi 
Mııır sarı (Maia jaune) 
Sansar deriai 
Zerdeva ,. 
Tilki ., 
Tavtan ., 
Porsuk 

N (Arrivaıes) 
Afion (Opium) k -

Butday (Ble) 445 -
Arpa (Orı<!) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 67 
Mıs•r (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faaulyo (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suıam (aeaame) 
Kut yemi (Millet) 7 50 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Cbiche) 50 -
Zeytin yağı (Huile d'ol.) l ~5 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik l 2f'ı 
İç fındık (Noia. dec.) 
Razmol 
K fındak (Noisette) 

120 -

35 -

5 -

52 - -

57 - -

5 10 -
1765 
2800 
300 

57 -

3000 

350 

GİDEN (Exportation) 
Razmol • 50 50 
Arpa (Orge) 721 50 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Tiffü~ 

Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranıers) 

4-

8-
20 75 

Buğday (Ble) Liverpul 4 65 
., ,. Şikago 3 83 
" ,, Vinipek 5 72 

Arpa (Orge) Anvera 3 99 
Mısır (Maia) Londra 3 98 
Keten t.(Gr.Lin.) " 1 :W 
Fındık (nois., G.Hambursr 39 -
K • ,. 38-

•~~~hh~~h~h~~~~~~~~·+~~~·· ~ ~ . ., . . . . . . . . 
..... • f.'4 

:!: ' ' EV R I •, '' :~: ~ ı ~ 

::: Tercüme Bürosu :~: 
~ ~ 
.. .., · l · ve bı·ı- .,; ... •:~ Her lisandan ve her türlü tercüme ış erı ..,_. .... 
.:.. hassa münakasa ve müzayedelere müte.ltlik şartna· •!• 
•:• mclerin tercümesi derühte edilir. "#>• 

+ • 
.. ... Azami ihtimam ve sürat •!• 
•!• Fiyat:ıar gayet: müt:ediidir ::: 
~ . 
:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!.• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •) 
+ ~ 
••• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3·4 •!• 
.:. Telefon : 49442 •. 
~ ~ 

b ~ 
~ ........... ._ ~ ............. . .... • ..... -. •• ~.•"'oto •"'• ••• ,c • ., ~"' 4 • 0 • :.. • .• •.• "••••• •• •.• ••• ••• ~..,••.,•~.o •• .., ,.. • ~~ •• ~ ••• 6 ••• 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarıı1a 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde biitün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak 04MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

L ~ ,~._ ................................... _. ... mmın1-
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 

., " .. .. 

450 
850 

1500 

Etranger : 12 aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

VENDREDI 

Quotidieo des Adjudicationı; 

AZ 
--·~ 

ADMINISTRAlıO 

Y oghourtchou H. 
l er Etage, N. 3-4 

Gal2ta, Perchembe Baııar 

T~l~phone: 49442 

Boite Poııtale N. 1261 

Adresse T~legraphique: Pour in Publicite 11' adreHer 
a l' Ad mini tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat • nbul '1ÜNAKASA 

·~~~~~~------__..,.,, 

Tablea Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eetimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Cbargeı; 

jours 

Constnıction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie -- -.....--- -
Construction au peaitencier Kirklareli 
Reparation depôts deı monopoles a Tekirdagh. 
Construction batiment pour 4eme lnspectorat a 

Elar.igue (enh. eh. L. 7, lS). 
Plan pour eonatruction bitiment ligue d'aviation a 

Keehan. 
Con tr. en betoa arme pont en bois "Yenikeuy,, 

s route Seug-ute-E.skichehir (cah. eh. L. 2). 
Conıtr. de vitrine au lycee Galatasaray 

" place hyppique 
Constr. bit. ecole lnterne a deux etareı ( 1 p;ırtie) 

Gre a gre 
Publique 
Pli cach 

Pli each 

2642 69 
1193 94 

142726 S9 

100 

40000 

Gre a grc 16S9 02 
1363 -

16075 21 
" 

Pli cach 

199 -
88 5S 

8386 32 

3000 -

125 
204 4S 

1205 64 

Dir. Trav. Pub. Kirkl reli 
Dir. Monopoles Tekirdagh 
Dir. Trav. Pub. Toundjeli 

Presid. Ligı.ıe Aviation Kcchan 

21-4-38 
21-4-38 
4-5-38 

Min. Trav. Pub. Dep. Ponts et Chaus. 25-4-38 

Com. Ach. Lyeee Galatasaray 
Com. Ach. Intend. lst. Tophani
Preaid. Com. Conatr. Ecole lnterne 

Moughla-Tourl out 

21-4-38 
19-4-38 
22-4-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitair~~~rn?ture pour Hôpitaux 

Article pour labor:ıtoire : 20 lots. Publique 1917 50 Com. Ach. Dir. lnst. Hyg. Auist. 30-4-38 
Soc. Ank. 

[ ectricite·Gaz.·Cbauffage Centrnl (lnstallation et Materiel) 

Presentation projct pour centr:ıl electrique et ri ııuu 
au bourg Boz.doguı. 

Habillement - Cbaussures 

Capoteı : 1600 p. 

Tiısus- Cuirs. 

Toile pour hou11e d'oreillers et mr.telas : 8000 m. 
Capotes : 3100 p. 
Toile pour linge: 210S2 m. 

Chaussettes : 13400 paireıı. 
Toıle pour couverlure (Voir Divcrs). 

r ravaux d'lmprimerie-Papeterie - --
lmpressioa de ıegiııtre : 12 lots 

Pli cnch 

Publique 
Pli cach 

• 
Publique 

Gre a gre 

14400 

3040 
9200 
SOS2 48 
3216 -

Ameublement pour Habitation et Burenux-T apisıerie ete. 

Kilime : 3200 p. 

Transpprt- Chargement Oecbargement 

Transport de sel : 500 t. 
Chnrgemeat et dechargemeot de charbon: 30000 t. 

Corubustible - Carburant-Huiles 

Cardiff : SOO t. 

Semi·coke 

LJivers 

Fil de coton pour chauasettes : 10 t. 

Chnux vive : 22 t.- Pierres : 600 m3 (aj ). 

Vannl"B pour diatribution de lSO et 200 m ıo : 10 
pieces. 

Tôles de pİomb 700 kg. • Plomb pour wagon 
13SOO kg.- Lingot de plomb pour pile. 

Tôles de fer : 1S960 kg. : 445 p. 
Har na is : 4 O p. (cah. eh. P. 126) 
Cioua pour fer a cheval : SOOOOOO p. 
Sacs pour pain ; 3200 p. 

Colle, tôleı et tuyaux d'oıcier, couleur, fil mctalli
que. boulon, ecrou, bobine pour cable, toile pr. 
eouverlure, rondelle, roue, cable en caoutchoue 
ete. 

rovision" 

Farine : 30 t . 
Provision : 8 lots (aj.). 

B) tljudications a la surench~ 
Charpente: 416, 193 m3. 
Cheval : 1 tete. 
Fumier : 600 voiturea. 

-

Pli each 11000 

Publique 
Publique S700 -

Gre a gre l237S -

Gre a gre 3920 -

Pli cach 1S300 -

Publique 1130 

.. 4S5 l 

" 
2099 80 

Pli cach lap. 63 -

" 
21000 

Publique 4480 -

369 .. -

GrP. a rre 

Publiquc 

" 
Gre a 2're 

1080 -

228 -
744 -
379 -
241 -

825 -

430 -

928 12 

1147 so 

84 75 

341 33 

157 49 
1890 -
1S75 -

336 -

277 os 

258 75 

63 -

Municipalite Boıdog n 

Com. Ach. Command. Gen. Prolect. 20-4-38 
Gar de F orcts Ank. 

idem 2-S-38 

" 29-4-38 

" 
29-4-38 

" 
30-4-38 

Lirue Avıation Turque Suc. Anlc. 26-4-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlcanı 18-1-38 

Com. Ach . Command. Gen. Protee, 29-4-38 
Garde Foretı J\nk 

Oir. Moaopoleı Adına 26-4-38 
Administ. Gen Ch. de Fer Etat Ank. 29-4-38 

Com. Ach. lnt. Marifone Minist. Def. 22-4-38 
Nat. 

Com. Adı. Oir. Hyr. A1111iıt. Soc. Ant. 21-4-38 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 2-5-38 
Com. Perm. Vilayd Kirld.areli 19-4-38 
l Exp. Ch. de fer Etaı Hııydarpacha 21-4-38 

" 

" 
Com. Ach. Corrımand. G. Gcnd. Ank. 
Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ank. 
Coa. Ach. Comıaand. Gen. Protec· 

Gardeı Forets Aııkara 
Ligue Aviation Turquc Sue. Anlc. 

Com. Ach. lot. lzmir 
Dir. Vakoufs Kadikeuy 

Dir. Forets Kirklareli 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Anknrn 
Comm. Ach. Command. lst. Findikli 

-

21-.. 38 

21-4-38 
2-5-38 
5-5-38 
2-S 38 

27-4-38 

18-4-38 

22-4-38 
19-4-38 

ıs 

ıs -
ıs -

16 

14 
15 30 
16 -

11 

10 -

10 
10 
ıs -
12 
15 -

10 

11 -

15 -
15 -

11 

11 

ıs 

15 
10 30 

10 30 

10 30 
10 -
ıs 

11 

ıs 

15 

16 -
10 

. ......,:.-... 

1 

De la Direction Generale des CheminS 
de Fer de rEtat 

Oiverıs rondelles, goupilleı et via dont lee valeur• e~ 
et garanties proviaoirea aont indiqueea ci·bas aeront • 
parement par voie d'adjudication aous pli cachete l• 
mai 1938 a partir de 15 h. au local de l'Adminiıtrıti00 
rale a Ankara. . 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre.' 
sidence de la Commission le jour de l'adjudicotion J. 
h leure offres, les garantieıı proviaoires indiquee• '1 
certificats exiges par lai loi et un certificat de compete 
vre par le Ministere des Travaux Publics. 1 

Les cahiers des charges sont distribucs grat:uiteıneııl 
ra par le Service deıı Approvisionnf'!ments et a Hayd9~ 
le Bureau de Reception. ( 1 

Matericl Valcurs 
eatimatives 

Ltqs _ 

29 articles rondelles et anoeaux iı reuort 9740 
55 articleı i'Oupilles et rivf'ts de cuivre 8880 
69 articles divers vis et boulons il metnux 19707 

en fer et en laiton iı bois 23666 

Cumartesi 16.4.938 

Ecza (Ank. Mrk. Hıfz. Müess.) \' 656 • FJ 
Maliye Vek. binr1sında yap. dolap inş. (Ank. Val.) \ V 

,, ,, ,, " dosya rafı ile kapı (Ank· 
Tecrit ve şakuli boru tamiri <Dahiliye Vek.) X 658 
Erat pavyonu in• (Kütahya Tay. Alayı) "· 660 
Uzunköprü hükumet konağında yap. inş. (Edirne Vil ) 
Yavşan tuzla idarehanesinde yap. tamirat (Konya İnhif· 

.\~ 664 
Gebre (MMV) .Y 664 

; Benzin {Diyarbakır-Van-Cizre ve Temd. Hat. İnş. Başı:ıt~, 
Eğridir hükumet konağı 3 cü kısım inş. (İsparta N• 

.\ 668 
Toz şeker (Ank Lvz.) .\: 668 
Somikok hömürü (Ankara Nümune Hııst.) .\" 670 • ~ 
Gebre, yem torbası, timar süngeri v.s. (İzmir Lvz.) ;\• 

Pazar 17.4.938 

Samsun Memleket haat. içın allt (Samsun Vil.) .Y 655 
Lacivert yerli kumaş (Bursa Kız Muallim Ok.) .Y 65~.rl 
Posta & lonu badan ettirilmesi (Ank. PTT Dir.) X IJO' 

• Ônlerind yıldız işareb olanlar muzayedeyc aittır 

Hamiş : "No." iş'lreti ilanı havi gazetemizin sayısı111 

Samcdi 16-4-938 

Produıts pharmaceutiques (D'r. Hyg Aıısist. Soc. Ank'''~ 
Conııtr. nrmoi e, placard, porte au bureau fiscal (Vil. ,Ati~ 
Rep. des hıyaux verticaux et d'isolcment (Minist. de 

N. 6S8 , 
Constr. pnvillon militaire (Com. Ach. Armee Aerienrıe 

N. 660 
Conııtr. au batıment konak gouvernementnl ~ı Ouzourı1't 

Edirne) N 662 11 
Rep. au bilt. administratif a la saline Yavchane (Dir. M0 

nia) N. 664 t 
Benzine (Dir. Conatr. Ch. de Fer Diarbakir-Van-Djiz.rc e 

ment) N. 666 1, 
Constr. konak rouvernemental a !gridir (Dir. Tnv. Pub· 
Suere en poudre (lntend. An\:.ar ) N. 668 . 
Semi·coke (Chef Med. Hôp. Model AnKara) N. 670 ~ 
Gants pour etril'\r, eponges, 18CS pour nourriture ete. \(ııl· 

Dimanche 17-4 1938 
1 

ln!ltruments pour '9hôpıtal Regional Samsoun (Vıl. Sanı60 ~ 
Etoffe bleue (Eeole Normale de Jeunes Fılleı n Brouııı.1e) ~ 
8 digeonnaıre au bat. P.T.T. Ankara (Dir. P.T.T. Ank) 

"' .., Leı a t "riaqUt"!l indıqucnt un vente par vou de ıtıJ 
(I~ 

N. B.- Leı Nos ındiqu ı en rej?'ıırd dcı arhcles • 
journal dantı lequel J'avi" a pan! . 


