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., ~aıtt, r a . t N f. . 1 · M l H ; ~ ~ıra , a ıa lf erı, a zenıe, arıta 

1 k.~'•·M 
tıl ,'1ı~llıtı eraın yolunun arasında menfez inş. : 31 ad. 
ı' '!tJı,1 

11·iu%luca ., n ., tamiri: 13 ., 
IJ '•ıı 'le llıhiyesi ille okul binaaına ait 52 pencere· 

~ lp, 
~·ııdos k" 

fth d oyurıde yap. 3 ıunaflı illt okul binuı inş. 
'•rb1

1~ e Ynp. bir çift hanrar inş ! şart. 828 kr) 
~t k ırda bulunan ha na-arların gösterliecek yer· 
la 11 1°~ulınısı (temd) 

11\0pr .. d 
~•rl1 .. u ~n Ş n bahçeye hdıır yaptırılan dı· 

r l.lt . 
llkıtı v· erme beton ve ııva işleri yap. 
t,d t nırk yııp Nnfıa bina ve garaj inş. 
IQf., Şe rir.in l 1700 m. ıu isalesi, bir ıu deposu 
d tebtke d' ı. .. t f . • 1 • -' te. . yap ve ı 6 er mu e errı ış f'rın vucu· 
't•~ıııtırıl•~s~ (tart. 7 ,50 L) 
••I , fehrının takriben 9 kim. mesafeden suyun 
( '•ı " b hrt e una ait kaptaj v.11. mütcferri işler yap. 

. 4 L) 
~•foıı . 

~it d fehrıne 7 kim. mesafeden suyun isaleıi, 
hp, (P0 ve şehir şebekesi İnt ve difer işlerin 
' Şıtrt. 435 kr) 

b t•hrirı k . b •la e ta rı en 4 ve 2 klru. mesafedeki men· 
t b tından . 1 . · L· d . h' t tt .. ıuyun ıu esı, •~ı epo ınş . ve şe ır 

tttir·ı'sının ve buna ait bilcümle iş!crin vüc1.:do 
'\ıtd 1 ıneıi (fart. 8, 75 L) 
''ı,:f1 lla 4800, 5300. 3800 m. mesafedeki mem · 
''•• •il ıu iaaleıi ve şebeke, iki au depoıu in· 
lt•rt "e lllÜteferri difer işl«"rin vücude ıctirilme•İ 
tuı' 825 kr) 
~~e d.ık fehrine 3 kim ıu depoları İnf. 9ehir şe· 
!it,,~· !•P. Ve müteferri difer itlerin vOcude re
)d, tıı (fart. 6 L) 

'Pıt b' ı,hy • •nuının spor uhaaının tesviyesi ve tanz. 
~'rt 111 

tayyare alayında yap . ku9aklama kanal iti 
tı.~ 246 kr) 

~· lt'rt 'Y•eri hattının araııında demir köprii inşaııı 
~ · 130 kr) 

ttls 
llcat, Elbise Kundura, Çamaşır v.s. 

~ b,}' 1 

'tt1~ Pii•.ırıaaı: 1000 ad. 
tlb· elbıselik kumaş: 35-45000 m. 

1
•t1' 2 11111. •: 500 ad. 

~ 'f Çanıa9ır: 5000 ad. 
~tt 

ste .. Tahta v. s. 

'-'lıenı· 
1~2s 1f vagon tahtası ve inşaat tııbtuı {çBm): 
" ı 107 nı3 
, ~'1••: 926,392 m3 
~~ dıl•e: 360 640 

itli( • n 
Ç•ın a~acı: 2912,139 m3 (şart. 6-13 kr) 

'ht k 
,. l.ı at, Benzin, Makine yagJarı v, s. 
nı,._, . 
~11• f ıııce bezir: 2 t. 
•. 58 t 
•tı . 

-1. il: 32 °'ti t. 
lir-

~ -• odunu: 20 t. 

~ ,, 1 
~}'11 ırıt"- ·1 ··ı k 1 lk ~ı,,~1 • ? orun yenı eıtırı ece o an ye en ve 

•rı ışi 

'"•t ~•lburu: 75 ad. 
'l ~1'Yon kayı9 (muhtelif cins v~ eb'atta) :1500 ro . 

'l•ıy . . 1 ,, oau ıçın ma xeme 
~\t •: lOO ad . - yem torbaaı: 300 ad. 

t• }'
3
•P. İçia malzeme 

. 63 
'~ih ba9 
it t •tı (24 aaatte 3t, buz yap.): J ad. 
,

11 
'•ktör dialcha roıu: 5 ad. 
1•kııı: 600 k. 

t~\k 
~t . .Sebze v. s. 
it 

•ti: 7 9 t " ' . ~t: '~.4 t . 
-: sa t f • 
ı,~•ulye: 18,5 t. 

11
, Pirinç: 9250 le. 

"' 135,2 t. 
Peynir 

t't: 10 t. (temd) 
'Hs t. 

aç. elcs. 32'l 1 93 
pu. 

" 
kapalı z. lfi5593 42 
paz. 29889 52 

aç. eke. 318 -

kapalı z. 19564 77 

" 
150000 -

.. 80000 

.. 87000 -

n 175000 -

" 
165000 -

" 
120000 -

pa:ı. 500 
kapalı ı . 49200 -

" 

par.. 
kapalı z. 

" 
" 

26000 --

3500 -
22900 
10000 -
6500 

kapalı z. 64185 17 

,, 
" 
" 

aç. eks. 
paz. 
kapah z. 
pax. 

paz. 

aç. eke . 

" ,, 

41687 64 
14101 5ı. 

128555 23 

1120 

7040 -

575 -

8:.!5 
3908 
1912 91 

aç. elc.ı. 287 -
kapalı ı. 19965 -
pu. - -
aç. eka. b~h 400 -
paz.. 

pu. 

" 
" 

" 
" .. 
ti 

kapalı ı. 

1000 
10500 -
7125 

?43 14 
37 -

1467 36 
8750 -· 

5250 -

5600 -

10000 

9500 

7200 -

38 
3690 

1950 -

262 50 
1717 50 
750 -
487 50 

4459 25 

3126 57 
1808 06 
7677 76 

84 -
33 

528 -

41 

61 88 
~93 ıo 

150 

119 -
242 
Jfl7 

125 -
149 -
:.!03 -

787 50 
53'4 37 

Konya Vıl. Daıınl Ene. 
Karı Vilayeti 
Kay11eri ., 

İ•pattA • 

29-4-38 
20-4-38 
21-4-38 

1·5·38 
3-5-38 

15 -
15 -
15 -

15 -M M. V. SAK 
Diyarbakır Lvı. SAK 4-5-38 e kadar 

Çankırı Relediye~i 

n Vi!Ayeti 
Dahiliye Vekaleti 

" 

20-4-38 

2-~-38 

31-5-3i 

31-5-38 

14 -

16 -
11 -

11 -

31-5-38 15 

it 

" 

,, 

Haydarpaşa Lisesi SAK 
M. M. V. SAK 

31-5-38 

31-5-38 

18-4-38 
26-4-38 

11 -

11 -

11 -

14 -
10 -

Devlet ). y .>I Ank. H paşa 2·6·38 15 -

Tophane Lv:ı. SAK 
jııdr. G. Kom. Ank. 
M. M. V. SAK 

it 

20-4-38 
SAK 3-5-38 

2-5·38 
2-5-38 

D. D. yol. Ank. H paşa 
lzmir Eskişehir 

3.5.3s 

n 

n 

" 

D. D. yollara H . paşa 
l•parta A•lı.. SAK 
Güm. Muh. G K. t,t. SAK 
Tophane Lvz. SAK. 

3-5-38 
3-5-38 
3-5-38 

2-5-38 
18 4·38 
2-5-38 
19-4-38 

15 -
10 -
15 
11 -

15 45 

15 45 
15 45 
15 '45 

10 30 
ıs 

16 -
14 -

Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 22·4·38 11 -

D. D. yolları H . paşa 

n 

Konya Vil. Daimi Ene. 
Lüleburgaz Tüm. SAK 
Çankırı Belediyeai 
Kocaeli 11'kAn Müd, 
l\ony11 Elektrik TAŞ 
Karacab.-y Haruı Dir. 
lnhisarl11r U. Müd. 

İsparta Aık. SAK 

" 
ti 

ti 

" 
" Anlcara Lvz. Si\K 

•t 

(Devamı ikinci 1&hifede) 

2-5-38 
2-5-38 
3-5-38 

18-4-38 
25·4-38 
28-4-38 
30-4-38 

2-5-38 
2-5-38 

18-4-38 
1&·4-38 
18-4-38 
18-4-38 
18-4·38 
21-4-38 
18-4-38 
21·4-38 
2-5-38 

10 30 
10 30 
15 -
15 -
14 -
14 -

11 
15 -

11 
14 
11 
14 
14 30 
ıs 

10 -
15 -
15 -

• az E - 3 t E'lir> 

a) KASA 

İnşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Haritn 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Eskitehir hava okulunda yaptırılacak bir çift birinci 
sınıf hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 165593 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 9529 
lira 68 kuruştur. Eksiltme 3 mayıs 938 sah günü saat 
15 te MMV salınalma komisyonunca yapılacaktır. Keşif 
ve proje ve şartnamelerle s ııir evrak 828 kuruşa MMV 
Satınalma komisyonunılan alımr. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 24HO sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin "F,, fıkrasında yazılı belgelerle birlikte tek· 
lif mektublarını ihale saatinden behemehal bir saat evvel 
Ankarada MMV satınalma komisyonuna vermeleri. 

Dahiliye Velı'.aletinden: 
Tekirdağma 4800. 5300, 3800 metre mesafedeki 

membalardan su isalesi ve şebeke ve iki ıu deposu in· 
şası ve müteferri diğer işlerin vücuda getirilmesi kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

işin muhammen bedeli 156000 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 825 

kuruş mukabilinde Uahiliye Vekaleti Belediyeltr İmar 
Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

Eksiltme 31 mayıs 938 tarihine raslıyan sah günü saat 
1 t Ankarada Dahiliye vekaleti binasında toplanacak Be
lediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 

teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon 

reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 
A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ıncı maddelerin• 

uygun 9500 liralık muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
O- Belediyeler İmar Heyeti Fen Şcflığinden münaka

saya girmek için ala(.'akları vesika. 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli tea· 

hhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona iel

miş bulunması lazımdır. 
Ru iş hakkında fazla 

diyeler İmar Heyeti Fen 

izahat almak istiyeolerin Bele
Şefliğine müracaat etmeleri. 

* l.!rfa sehrinc takriben ı l ve 2 kilometre me~afedeki men· • * ;s 

balardan ::suyun j,..a1e~i, iki dı:po irı~ası ve şehir şeheke inin 
ve buna aid lıilclimle i~lnin viicude ğctirilınes: kapalı zarf 
u ::; ulih~ sksiltmeye konulmuştur 

l -l~in ınıılıaııııncn hcdı·li 175 t,in liradır. 
2-1 ... tkkliler bu işe aid :.:Mlname. proje ve ;)air evrakt 

875 kuruş mukabilinde Dahil İ) e Vekaleti belediyeler lınar 
heyeti Fen Şefliğindrn alnhilirler. 

3-Ek~iltıııe 31 mayı,.. 93B tarihine raslıyan salı günü 
aaı 1 l de Ankarada clahiliyf' v~kaleti hina::ıında toplanacak 

beled; yeler imar lıe:yet i ncc ) apılacaktır. 
4-l~k ... iltıııive fftrehilmek için i teklilerin a~ağıda yazılı 

• b 

t<'minat ve ve~aiki U) ııi gün ::saat oııa kadar komisyon reıs-
liğine teslim ı•tmi2 olımıl.ırı laıımdır. 

A-2490 say ılı kanıınıın llı ve 17 nr.İ madrtelerine uy· 
"1111 tO lıiu liralık muvakkat lt~minat. 
r-, 

B - Kanunun tayin t>ttiği ve ikalar. 
C Kanunun 4 üııcii ıııaddcsi mucibince ek~iltmeye gır· 

meye bir mani bulıınımıdığma dair imzalı hir ınektuh. 
O-Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden müııakn a

ya girmek içirı alacakları ve:::-ika. 
5- Teklif ınektuhları ihale gfinü saat 10 a kadar mak

buz mukabilinde komi· yun reisliğine verilecektir. 
Po~ta ile p;nnılı•rilef'ck teklif ınektublarının iadeli taah

hüdlii olına:::ı re nihnyrt lıu saate kadar koıni~yona gelmiş 
bulunması liızımdır. 

Bn iş hakkrnda fazla i?.nhat almak i 'leycnlerin lıc lcdiyc· 
ler imar h~yeti fen şefliğine ınürncaat etmeleri. 



Sa1fa 2 
MÜNAKASA GAZETESi 

kapah r.. Ksrklareli Tüm. SAK 
Sıttr eti: 300 t. (şart. 5 L) 
Koyun " 20 ,, ,, 9000 -

6125 -
675 -
324 -

,, ,, ,, 
3-5-38 
4-5-38 
18·4·38 

16 -
16 -
15 -

SadeyaR-: 2 t. pu. Lüleburru ,, ,, 

b) Müzayedeler 

Kablo teli, duy, mu•tamel çadır, cilllı pirinç kar· aç. art. İat. Gümrükleri Başmüd. 18-4-38 13 -

yola edevatı, peluş v.ı. 
THK Adana Şubeıi 19-4-38 15 

Kurban derisi: 185 ad. .. 
Arpaçay 20-4-38 

Bu~day: 15069 k. - arpa: 15069 k. ,, ,, 
" 39 60 Çankırı Orman Müd. 20-4-38 15 -

Költnar odun: 132 m3 ,, 
42 36 20·4-~8 15 -

Çam odunu " " 
13 58 204-38 15 -

• " Çam " 237 - 21 - A•k. Fabr. SAK lıt. 29-4-38 14 -
Küherçile çuvallı: 1660 ad. " 
Kantar kulube11i ankar.ı paı. 25 - o 88 İstanbul Belediyesi 19 4-38 14 ·-

22 50 ,, 20-4-38 10 Köhne terazi, el kantarı vs. " 
Kuru ot ve aaman " 
Köhne fotin: 1400 çift • teneke: 150 ad. " 

Dahiliye Vekaletinden: 

Tokad şehrine 11700 metreden su isalesi bir su depo· 
su inşaası şebeke yapılması ve diğer müteferri işlerin 
vücuda getirilmesi kapah zarf usuliJe eksiltmeye konul

muştur. 

işin muhammen bedeli 150000 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 750 

kuruş mukabilinde üahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

-
Selimiye Ask. SAK 18-4·38 ıs -

- Ankara Lvz. " 
20-4-38 14 -

nakten v~ 500 amele tutarı 200 lira konmuştur. 
ihale günü de 1.5.938 olarak kabul edilmiştir. Talip 

olanların ve fazla izahat almak isteyenlerin köy ihtiyar 
heyetine ba~ vurmaları ilan olunur. 

Ha darpaşa Lisesi Sahnalma Kurumundan: 

Eksiltme 31 mayıs 938 tarihine raslıyan salı günü saat 
11 Ankarada Dahiliye vekaleti bin:ısında toplanacak Be· 
lediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

Haydarpaşa Liseıinin 500 lira keşif bedelli spor saha
sını tesviye ve tanzimi pazarlık suretile eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 
Pazarlık 18.4.938 pazartesi günü saat 14 de İstanbul 

1 Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebecili-

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda ynzıh 
teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon 
reisliğine teslim etmiş olm<ıları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 met maddelerino 
uygun 8750 liralı'< m J'la'ckat teni ı d. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D- Belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğinden münaka· 

saya girme için alac:aklarr vesika. 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli tea· 

hhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunn:aası lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla 
diyeler İmar Heyeti Fen 

izahat almak istiyenlcrin Bele· 
Şefliğine müracaat etmeleri. 

• * .Ber"ama ~ehrine takrih~ıı 9 kilometre mesafeden suyun 
isale.;;i ve buna aicJ kaptaj vcsair ınüteforri işlerin yapılma ı 

kapalı zarf u.;;u}ile ek iltmiye konulm11ştıır. 

l - İşin muhammen bedeli 80 lıiıı liradır. 
2-l~tkkliler hu işe ::ıid şaı tname, proje ve sair evrakı 

400 kuruş mukabilim.k Dahiliye Vekiileti bdediyeler İmar 
heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

6alı gunu 
toplaıını.;ak 

3-Eksiltıne .-H mayıs 938 tanlıine ra lıyan 
saat 11 de Ankaraıin dahiliye vckal~ti binasında 
lıelediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4~~ksiltıniye girebilmek için istckliJerin a~ağıda ynııJı 
teminat ve vesaiki ayni gün saat una kadar komisyon reis
liğine teslim etmi~ olmaları lazımdır. 

A-2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci uıa<ldelerine uy
gun 5250 liralık muvakkat teminat. 

B Kanunun tayin ettiği vcwikalar. 
C -Kanunun 4 üııcü ınudde i mucibince ebiltmeye gır

meye hir mani bnlumnadığına dair imzalı hir mektub. 
D-Hcledıyeler imar lleyeti Fen Şefliğinden ınürıaka~a

ya girmek içiıı alacakları vesika. 
5- Teklif mektublan ihale güııü ::ıaat l O a kadar mak

buz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gon<lP-rilecek tcklıf mektublarmııı iadeli taah· 

hüdlü olması ve nihayet bu suate ka<lar koıni~yona g~lmi~ 
bulunma ı lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat alın:ık isteyenlerin belediye
ler imar lıeyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

4 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
usulile ihalesi yapılacai'ı bildirilen tayyare alayına ait 
Diyarbakırda bulunan hangarların gösterilecek mahalde 
keşif ve şartnameleri mucibince sökülerek kurulması için 
yevmi mezkfırde talip çıkmadığından komisyonca arttırma 
ve eksiltme kanununun hükmüne göre bir ay Earfmda 4 
mayıs 938 t.arihine kadar pazarlığa konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 29889 lira 52 kuru~ olup ilk teminatı 2242 
liradır. istekli olanlar hergün temiuatlarile Nafıa Vekale· 
tinin mütenhhitlik vesikalarile birlikte Diyarbakırda Leva
zım Amirliği Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

Isparta Vilayetinden: 

B. Firıdos köyünde bu yıl ynpılacak 3 sınıflı bir oku· 
lun birinci kısım olarak kargir kısmile üstünün örtülmesi 
ve kiremitlenmesinin münakasaya kenulması köy derneği
nin ı .4.938 gününde yapılan toplantısmda karargir olmuş· 
tur. 

Bu yapılacak Okul için 938 yılı bütçesine 600 lira 

ğinde toplanacak olan komisyocda yapılacaktır. 
İlk teminat 38 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 
Talihlerin ruhsat, unvan tezkerelerile birlikte belli gün 

ve saatte komisyona gelmeleri. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye çıkarılan iş Konya· Meram yolun~n 2+ l 13+ 
7 t-138 inci kilometreleri arasında aşağıda gösterildiği 
üıere 5 parti halinde yaptırılacak olan 3 l adet menfez 
inşası olup müfredatı şunlardır: 

A- 2+ 113·4+638 inci kilometreleri arasında 3592 lira 
keşif bedelli 8 adet 0.60 metrelik menfez olup muvakkat 
teminatı 239 lira 40 kuruştur. 

B- 4+ 732+5+878 inci kilometreleri arasında 3591 
lira keşif bedelli 9 adet 0.60 metrelik menfez olup mu
vakkat teminatı 369 lira 33 kurustur. 

C- 6+038+6900 kilometreleri arasında 3192 lira ke· 
şif bedelli 8 adet 0.60 metrelik menfez olup muvakkat 
teminat 2.\9 lira 40 kuruştur. 

D - 2+638.2 +8604+2 ı 4 ve 4+882 inci kilometre· 
)erinde 1881 lira 32 kuruş keşif bedelli 4 adet 0.80 met
relik menfez olup muvakkat teminatı 141 lira 1 O kuruş· 
tur. 

E- 2+243 ve 7 t063 inci kilometrelerde 1265 lira 
70 kuruş keşif bedelli iki adet l ,50 metrelik menfez olup 
muvakkat teminatı 94 lira 93 kuruştur. 

Bu partilere ait eksiltme ayrı ayn olmak üzere 29.4.38 
cuma günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

Bu partilere ait bilumum feonf evrak vilayet nafıa 

müdürlüğünde görülebilir. 
Bir müteahhit vekaletten müteahhaitlik vesikası olma

dığı taktirde mecmuu IO bin liraya tecavüz etmemek 
şartiyle muhtelif paı-i:ilerin eksiltmesine iştirak edebilir. 

Taliplerin eksiltmeye girebilmek için vilayet nafıa mü· 
dürlüğünden alınmış vesika ile ticaret odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir vesikalarım getirmek şartile ve beher 
parti içiu maddei mahsuslarmda yazılı muvakkat teminat 
makbuzu veya muteber Banka mektublarım hamilen 2 
inci maddede yazılı gün ve saatte vilayet daimi encü
meniu~ müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Kara Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Kağızman· Tuzluca yolunda muhtelif kilometrelerinde 
13 adet menfez ve kasis ta iri işi 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 3241.93 lira olup muvakkatteıninatı 243.14 
liradır. 

Dosyasındaki evrak keşif, şartnameler, 
Dosyası surel komisyonunda ve nafıa 

dir. 

mukavele 
müdürlüğünde-

Nafıadan bu işi yapabileceiine dair veiilrn ibraz ile 
938 ticaret odası vesikası. 

20 nisan çar.şamba günü saat 15 de ihalesi hükümet 
konağı içindeki sürel komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin muracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Kütahya Tayyare alayında yaptırılacak kuşaklama ka
nal işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
4\J200 liradır. Pazarlık 26 niıan 938 salı günü saat tO da 

, 
• • 
lstanbul Belediyesinden: doP 

Hepsine 25 lira bedel tahmin edilen Kumkapıdıı ~ıııs~ 
iskele 'inde Belediye malı kantar kulnbcsi an kazı 5~~ .. ,ıo· 
Ü.zere pazarlığa konulmuştur. Evrakı Levazım Mu 1\ııtı 
lründe 2örülebılir. istekliler :~8 kuruşluk ilk t~~-"t 
E- ... ..ou 
makbuz veya mektuhile beraber 19.4.9:~8 salı gu 
14 de Levazım Müdürlüğünde buluuınalıclırlar. 

* * * 22 }irt 
Fatihte Belediye Levazım aııbarında mt!vcut teri 

50 kuruş kıymet tahmin olunan 31 adet köhne el tıl' 
zisi ile 19 adet toplu ve topsuz el kantarı parçaııınlı~ 
suretile 20.4.938 çar~amba günü saat 10 da pazar 

ınürıtcaatları ilAn olunur. l
satılacaktır. istekliler o gün orada bulunacak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.~11 

Ankarada MM V Satınalma Komisyonunda yapılaC z 
İlk teminatı 3600 liradır. Keşif proje ve şartnarııeler r~ 
kuruşa MMV Satınalma Komisyonundan alınır. paı32 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun , 
3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte pıı.ıol . yo 
gün ve saatinde Ankaratla MMV Satınalma Koınıs 
da hazır bdunmaları. 

~!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!:!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!'!!9!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~~~ 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çamaşwr v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundsıı1:_ 
5000 adet dikilmit çamatır kapalı zarfla ekıiltmeye korı" 

tur. 487 
Tahmin edilen bedeli 6~00 lira olup ilk terninııt parası 

50 kuruttur. 
İhaleıi 2 mayıs 938 pazarte~i günü ıaat 11 dedir. ... ~ 
Eluillmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 ürıcil.,ç 

delerindc iıtcnilen belgeleriyle birlikte ihale gününde eP 1 1ı 
aaat evveline kadar teminat ve teklif mektublarını MMV 
almn komiıyonuna vermeleri. ııf 

• • • 2500 aJet iş elbi<ıeıi kapalı zarfla eksiltmeye konulııt 
Tahmin edilen bedeli IO bin lira olup ilk teminat par••' 

liradır. 
İhalesi 2 mayıs 938 pazartesi günü saat t:> dedir. _ 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı lcanunun 2 ve 3 ancU 

delerinde yazılı belgeleriyle, teminat ve teklif mektublar111~0 
ıününde en geç bir ıaat evveline kadar MMV utınalına 
yonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda" 

1 · · · b · d b · · sı 2° Ordu hastane erı ıçm m a et su ay pı1ama 
san 938 çarşamba günü saat 15 te t"opharıede L~~t 
Amirliği Satınalına komisyonunca pazarlıkla eksıl 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3500 lira ilk t~ll' 
262 lira 50 kuauştur Şartname ve nümunesi korJ115 

da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
Ji saatte komısyona gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satmalma Komisyonundan: 

Bir metresine altmış kuruş fi at tahmin edilen_ ~i 
metreden 45 bin metreye kadar 22,900 lira deıt; 6·· 
vasıf ve örneğine uygun yazlık elbiselik kumaş ·,~ 
salı günii saat IO da kapalı zarf usulile satın alına'~ 

Şartnamesi parasız komisyondan almrıbilecek 01' ~ 
eksiltmeye giı·mek isteyenlerin 1717 lira 50 kurllşlO 
teminat makbuz veya banka mektubunu ve şart~a ; 
yazılı vesikaları muhtevi teklif mektubunu belli gul1 
9 a kadar Komisyonumuza vermiş olmaları. 

Mahrukat Benzin-f\\akine yağlan v :2.:.. 
~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonllıı 
Maltepe Piyade Atış Okulu için 20 bin kilo h~ 

ma odunu 19 nisan 938 salı günü saat 14,30 da 
kur· nede Satınalma komisyonunca pazarlıkla almaca 1 

keri evsaf dahilinde ihale günü teslim şartile ah"e 
olan odun için isteklılerin belli saatte komisyona i 
leri. 

G1imrük ı\lulıafaza Genel Koınııtnnlığı İstanbul 
Satııınlmn KomisyoınrnJan: r' 

Deniz vasıtaları için 32 ton ikinci benzin 2.5.938,
11
, 

tesi günü aat 16 dn kapalı zarfla ek iltmesi yapılacıl~ 
Şartname Vf' f:v::ıaf komi~vondadır. Görülebilir. 
Ta~ınlaıımış tutarı 7040 Üra ve ilk teminatı 528 Jı 
İsteklilerin o giiıı eksiltme saatinden bir aat e<\ ~ 

kadar 219J ayılı kanunun :~2 nci maddesi hükmüııe 
hazırlayacakları teklif mektublarını G11lata e.::ki itlıalılt 
rüğü binasinduki komisyona vermeleri. 

* • * 
2 bin kilo kaynamış ince benıin alınacaktır. 

teferrik sUtunundR DDY ilanına. 



tiıt 

o 

Guınrük Mubaf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

"Gliınrük Muhafaza Genel Komutanlığı Deniz vasıtala
dit ~tı 61 sayılı motörün yenileştirilecek olan yelken ve 

tl(le . . . . 22 
''Pıl rı ışının .4.938 cuma günu saat 1 l de pazarlığı 

ilcaktar. 

l' ahınini tutarı 575 lira ve ilk teminatı 41 liradır. 
1artname Ye nümune bez komisyondadır. Görülebilir. 

tik tteklilerin bu işi başarmağa ehli olduklarına dair ve 
~~ ilrı v~ ilk teminat makbuzlarile gün ve saatiııd~ Ga

~aki ithalat gümrüğündeki komjsyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresinden: 

MÜNAKASA GAZETESi 

Lüleburgaz Tümen Sabnalma Komi•yonundan : 
100 kadana ve 300 yerli olmak Cb:ere ordu evsafı yem torllası 

alınacaktır. iateklilerin 18 niaan 938 paı:artesi güntl saat 15 ta 
Lüleburgaz Tümen S11tıJalma Komi•yonuoa milracaatları. 

• • • 
600 k. Kazan ıakızı alınacaktır. Hak: İnhiurlar U. Müd llln-

laona. 

t:rz.ak, Zahire, Et ve Sebze; 

Ankara Levanın AmirliQ'I Satınalma Komiıyonundan : 

Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri için IOOO litalık be· 
yaz peynir şartname evufile 18 nisan 930 ıaat 10 da Ankara 
Le.vazım. Amirliği Satınalma Komi•yonda pazariıkla mübayaa 
edılecektir. Belli vakitte Komi•yonda bulunulmaaı. 

Utleburgaz Tüm11n Satınalmıt Komiıyooundan: 
Tümen ihtiyacı için pazarlıkla ve kimyevi muayene ile 2 bin 

kilo sade yatı alınacaktır. Pazarlıj'ı 18 nisan 938 pazart.esi ıünü 
saat 15 tedir. Teminatı 324 liradır. İıtekliıerin muayyen gün ve 

1 
saatte Lüleburgazda Tilmen Satınalma Komi•yonuna müracaatları. % ~uhanımen berlclleri ile miktar ve vasıfları a~nğıda ya

ere 
2 

gurup ınalzem.e gurupları ayrı ayrı ihale edilmek üz· 
hinas;5:9_38 paznrtesı günü ~aat 10,30 <la Haydarpaşatla gar ,,., 
'fırı ıçındeki komi yon tarafından açık ek~iltme ile satın 1 b) ~~j Z A Y E O E L E ~ 

acaktır. 1---------- r1 

bıq~u işe girmek i teyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ' 
~Uır·arında yazılı muvakknt te.minatlarilc birlikte chiltme 

------------

aıt u aatiııe kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu ise 
Şartn 1 H ı 1 • Par ame er ayııarJ>aşa SJlına ma komı ·yonu tarafından 
~ız olarak dağıtılmaktadır. 

ltııı -75 adet bala t kalburu muhammen bedeli 825 lira 
~aklc&t teminatı 61 lira 88 kıırııştıır. 

tay.. 1500 mrtre muhtelif ciııs ve eb'ntta trnn'mi::ıiyo•ı krı· 
lıta'~ı muhaınnı"n hcrleli .1908 lira muvakkat tPnıİnati 2')3 

3
10 kuruştur. 

ıı20 --.2 bin kilo kaynamış ince bezir mıılıaınınen lıecl<·li 
lıra mııvakkat teminatı 84 liradır. 

Konya Vilayeti Daimi Enciiıncnindeıı: 

lıız Karaman kazası merkezinde yapılacdk Sıfot f:;ta yoıııı ;ı,:in 
~ umu olan 1912 lira 91 kuruşluk malzemenin eksiltmesi 
~e lllayı 938 alı günii saat 15 de Vılayet Daimi encürneııiıı
~ıı/apılacaktır. Taliplerin şeraiti nı lamak lizern eıwüıneıı 

Yet Veteriııcı dirrk tiiı liiğiirw nıiirnr•rıatlnı ı. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

~08~Üesıese ihtiyacı için beş aded ağır traktör Diskha -
~a açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2.5 938 pa
Yattt!si günü saat 11 de İstanbul Baytar Müdürlüğünde 
1ı .. :ılacaktır. Beher Diskharonun muhammen kıymeti 400 
"ıtk 0.lu~ muvakkat teminat 150 liradır. Şartnan12s!ni gör· 
&~ ııtıyenlerin tatil günlerinden maada hcrgün lstanbul 
L >'tar o· kt•• 1 .. - .\ H M h b . . ~r I ıre or ug' ne ve ara u ase esıne müracaat-
~.·İ· steklilerin belli gün ve saat e teminc.tlarını İstanbul 
~ .. ~~.si~e .. >:.a~ırarak .~lacakl~rı makbuzlarla İstanbul Bay
~tı udurlugünde muteşekkıl Hara Satmalma Komisyo-

ııa nıüracaatları. 

Konya Elektrık Türk Anonim Şirketinden: 

bit ~4 saatte 3 ton buz yapacak otomatik çahşan yeni 
Buz ~ihazı paıarhk suretile sa ın ahnacakbr. 

'•hh· u cıhaz bütün teferrüatile nnksansız alarak fenni ve 
~ Şe~aiti haiz bulunacaktır. 

~o U cıhazın en nihayet 10 haziran 938 tarihine kadar 
~tıt:Y•da monte edilmiş çalışır bir şel<ilde teslimi meş-

Ur. 

~il' Yukarıda yazıla evsaftaki (müstamel veya başka evsafı 
1 •t) 'h ifı~ . ~ı azı olanlar 30 nisan 938 nihayetine kad"r tek-

tını şirket direktörlüğüne bildirmeleri ilan olunur. 

Çankırı Belediye Riyasetinden: 

~il l arik tevsii dolayısile yaptırılması mecburi olan j rm

~e;~a dairesi bahçesi divarı için lazım o.an 287 lira be· 
~C> 1 keşifli malzeme 16 gün müddetle açık eksiltmeye 
~il bulmuş olduiundan taliblerin ihale günü olan 25.4.938 
'' tartesi günü ııaat 14 de Belediyeye gelmeleri ve keşif, 
)ettn~ıne, kaymasını görmek isteyenlerin herıün belediye· 

lburacaatları ilan olunur. 

Kocaeli İskan Müdürlüğünden: 

d~ _ l<.acaoli vilayeti çerçevesinde iskan edilen göçmenlere 
~k:.•tılrnak üzere 363 baş çift öküzü kapalı zarf usulile 
~ılt~eye konulmuştur. 

ta kaıltme 28 nisan 938 perşembe günü saat 14 de Ko
~ıa tli İskan müdürlüğünde toplnnacak İskan komisyonu 
l~~Urunda yapılacaktır. Teklif mektubları ihale günü saat 

'" Ye kadar İskan müdürlüğüne teslim edilmelidir. Alı
§, tak '163 baş öküzün muhammen bedeli 19,965 liradır. 
'-tttnamesi Kocaeli iskan müdilrlüğünden parasız verilir. 
•t~klilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat paraları ve Tica
't odası vesikalarile birlikte yukarıda yazılı gön ve sa-

t komisyona müracaatları ilin olunur. 

İıtanbul Gümrükleri Baımücförlüj'iinden: 

Mezat kaime numara11 9659 PK ruarka 2621/22 nuaıara ka-
1 nuni safi sıkleti 179 kilo 1358 lira 29 kurut değerinde yOzde 

74,5 yüaü havi pelüş MKN 9J38 PK 2621 22 M VE N KS 19 Kl 
28 L 29 KD yüz.ıe 49 yünü havi pelüş MKN 8568 H 7476 M VE 
N KS 97 K 294 L 91 KD cilllı pirinç karyöla edevatı MKN 
2174 CF A ·•844/53 M VE N KS 500 K 147 L 21 KD yapıttırma
ta mahsus müıtahzar nebatı zamk mayı halinde MKN 3305 1,3308 

' 3307, AP marka 4,5,7, 137 KS 156 K 201 L 42 KD sade ralva
nixli elbise atkıları MKN 3306,3307,3308 AP marka 4,5,6, 137 KS 
282 L 76 KD kabartmalı demir elbiıe aıkııı MKN 9879 dökme 
marka ){S 1008 K l07 L 2.) KD madeni orta yağlardan olup 270 
dereceden evv~l tnkattur eden kısını yüzde 10 dan fazla bu •t· 
yalar pazıtrlılda dahile satılacaktır MKN 106 bili M vo N KS 
20ô K 132 L 19 KD sade kiiğıt torba MKN 9249 bill M ve N 
KS 3 bin K 1103 L 22 KD hayyanla çekilir eşya vagonu MKN 
9246 bili M VE N KS 1300 K 202 L 9 KO boyalı •A'•ç tHylnat 
MKN 9250 bili M VE N KS 510 K 72 L 36 KD boyalı aaı ka· 
ha mamulat araba sandığı MKN 9251 bili M VEN KS 85 K l:S9 
L 30 KD müstamel çadır MKN 9232 bili M VE N KS 120 K 
44j L 51 KD ağaç çerçiveli muşamba yatlı boya reıim MKN 
9231 bila M VE N KS 203 K !Ol L 21 KD muhtelif demir el 
alatı MKN 9214 bili M VE N KS 69 K ~ 16 L 90 KD pamukla 
tecrit edilmi11 kablo teli MKN 9215 bila M VE N KS 87 K 75 L 
38 KD mevaddı saire ile mürettep taksim tablosu intreptör ve 

1 duy bu e,yada aktarmaya 18 4.938 günü saat 13 de 2490 aayıh 
kanun hükümleri dairHinde Sirkecideki gümrük utı9 salonunda 
satılacaktır. l:ıteklilerden malın değerinin yüzde 7,5 p11y akçeıi 
makbuzile maliye ılnvan tezkeresi istenir. Pey akçelerinin saat 
12 ye kadar yatırılması mecburidir ve eşyanın da heriÜn öğleye 
kadar görülebilcceiri ilin olunur. 

Adana Türk Hava Kurumu Ba~kanlığınaıı: 

Kuru nuınuza ait kurLan deri.::ine alıcı çıkmadığından hu 
derilerin 19.4.93B ::;· lı giinii ~aat 15 de tekrar artırmaya 

çıkıırılac.ığı ilaıı olunur· 

T. H. K. Arpaçay :;;uhesi 

Arpaçay Hava kurnınu ~uuesiııe .lİt 15069 kilo buğdny 
\ e 150(>') kilo arpa nçık eksiltme sııretile satılacaktır. Bug
day \ e arpanın tahmin edilen teminat miktarı 90 lira 40 
kuruştur. ~Hızayede 20.4.38 giirıü Arpaçay şubc:::iııdc teş· 

kıl rdilecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Depolar Komutanlığında mevcud aşağıda cinı ve miktarı ya· 

zılı rnevad 20 nisan !J38 saat 14 de Ankara Levazım Au·irliii 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Görmek isteyenlerin Akköprü depolar Komutanlığına pazar
' lık için beili nkitte komi•yona müracaatları. 

Köhne fotin 1400 çift 
Boş yağ tenekesi 150 aded 

* • • 
Kantar kulübesi ankazı satılacaktır. Bak: 2 inci sahifedeki 

İst. Bcled. ilanlarına. 
• ... 

Köhne terazi ve kantar satılacaktır. Bak: 2 inci sahifedeki 
İıt. Beled. ilanlarına. 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Okul talebeleri için şartnamesine göre beher metresine 420 
kuruş bedel tahmin olunan 150 metro lacivert kumaş 20-4·938 
çarşamba günü iıtanbul Kftltür Direktörlütü binasında toplanan 
Okul Komi•yonunda ek•iltrnesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. 

47 lira 25 kuruşluk ilk teminatı Liseler muhaHbeciliği vezne
sine yatırılacaktır. İıteldilerin bu gibi kumat imal eder fabrika 
veya atölyeıi olduklarınn dair Ticaret odası veıikaaı ve teminat 
makbuziyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

t mtiyıız sahihi ve yam itleri 
Dirt!ktörii: hnMlİl Girit 

( 1730) 4- .. 

•• 

Buı!dığı 1er: ARTUN BuılMv' 
C.nlabı Rillfır ıolrıı.k Nn. 10 

• 

j İnhisarla üdürlüğünden: 1 

l - Şartname ve nümunesi mucibince 600 kilo Kazan 
sakızı pazarlıkla satın almacakhr. 

11- Pazarla!< 2.V.9.}g tadhio! rHtltf'i ı p ır.a ·t!;İ g\i· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler hergün parasız. olarak sözü geçen 
Şubeden alıoabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2108) 1 -4 

* * • 
1- Şartnamesi mucibince 90000 metre kırmızı kenarlı 

kanaviçe pazarlıkla satm alınacaktır. 
ll- Pazarlık 18 lV 938 tarihine ra.stlıyan pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonundn yapılacaktır 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabilir. 

iV- lsteklilerin pazarlık ıçın tayin edi!en gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel t eleri ilan olünur. ( 1683) 4-4 

• • • 
1 Şartnamelerine ekli listede mikdar, eb'at ve müfre-

datı göstenl~n 655 metre mikabı kereste pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

il- Pazarlık 22.IV 938 tarihine r, stlıyan cuma günü 
saat l4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m- Şartname ve li teler parasız o1arak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabiJir. 

lV - İsteklilerin pazarbk için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1999) 2-4 

1 D.D.YOLLAQI iSLETME U. MÜDURLUGÜND~N . 
1 ' 

Muhammen bedeli 87500 lira oi ... n 500() ton sun'ı portlant çi· 
mentosu 29.4.1938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulü 
ile Ankaradn İdare binasında snbn alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 5625 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tAyin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlil: vesik•sı 
ve tekliflerini nynı gün sut 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 430 kuruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 

satılmaktadır. (2(}20) 2 -4 

(Sui'e de la 4ıl.me pag•) 

Etoffe pour uniforaıe d'hiver (Min. Def. Nat.) N. 655 
Conatr pavillon a l'h6pital Djerrahpacha (Com. Ach. Univer1ite lst.) 

N. 656 
Benzine (Dir. Süre le Iıt.) N. 656 
Viande de mouton (lntend. Ankııra) N. 657 
Camion (Command. Naval Marmara) N. 657 
Rep bAtiment Academi• de Guerre et a l'ecole militairc Matchlca) 

lntend. Tophane) N. 657 
lmpression de n•gistre (Dir. Telephones lıt.) N. 658 
EnveloppH (Ch. de Fer Etat) N. 658 
Fil de laine pour flanelles et chaussette• (lntend Maritime) 658 
,, " ,, ,, <':hıusaeltes (Com. Gend. Guedikpachıı) N. 658 

• Chambre İl air et pneux (Fabriqııes Milit) N 658 
Constr. bibliotheque (Vil. Balıkesir) N. ll59 

" chausıee (Vil. lzmir} N 659 
" ,, en nsphalte (Min. Trav. Pub) N. 659 

Rep. a la maiıon de couture (lntend. T•phane) N. 659 
Instruments de chinırgie et produit• pharmaceutiques (Chef Me•. 

Hôp. Echrefpacha lzmir) N. 659 
Tııcheometrc, jalon, nppareil de tıırrusement ete. (Vil. lzmir) 660 
Demolition, tranıport et nivellement de la tcrre (Defterdnrat Ank.) 

N. 660 
Mnout (Mini•t. De. Nnt.) N. 660 
• F arine, beurre et ch;ıussures (Bntail. Survcill. Douan. b:mir) 660 
Con•tr. arches (Oir. Trav. Pub. Esldchehir) N. 660 
• Canevas. corde ete. (Dir. Monopoles lamir) N. 66-l 
Viande d'agncau (Dir. lnstruction Pub. Ed;rne) N. 664 
Rep. machine electriqucı {lntend. Maritime) N. 676 

,, toiture (Municip. lstonbul) N. 670 
Articles de qu'ncaillerie (Dir. Gen. MonopoCeı) N. 665 
Prı'sentation carte actuelle bourg Ayandiik (Mun Ayandjik) 667 
• Fer (Mun. latanbul) N. 669 
Harnais (Mun. l11t.) N. 669 
Entre-ligne (Muıı. lst ) N. 669 
Ampoules medicaux (Mun. lst.) N. 669 
Rep. cuino et au laboratoirc chimique de Fatih {Mun. lst. N 669 
Pavage de route (Vil. Afion} N. 669 
lmpression .ıc registre (Min. Def Nat.) 671 
Fariae (lntend. lı.mir) N. 671 

* Lea aateriıques indıqucnt um: vente par voie de surenebere . 

N. B.- Lea Nos indiqııes en reırard deıı artides ıont ceux du 
journal dans lequel l'aviıı a pnru. 
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A) Adjudications au Rabais 

Constrı.ıction-Reparation- Tra v Publics·Matericl de Construction- Cartographie 

I Const. de 31 uehH s route Konia-Meram 
Rep . ,, 13 ,, ,, • Karizrnan·'f oualoudja 
Montage des hangars a Diarbalr:ir (aj.). 

'I Construetion de 29 fenctres au bitıment eeole Pri-
ı ı mai re. 
::' 
" Construetion bitiment eeole Priınaire au vıllage R. 
1 Fiııdoı (1 partie). 

Conıtr. rarage et bit. pour Dir. Trav. Pu blies a 
Tchankiri. 

Trav. de nivellement a lıı place de ~port du lyeee 
Haydarpacha 

Badigeonnage et conıtr. en heton d'un mur 

1 

Adduetion d'eau d'unc diatarıee de 11700 m. a To 
kat, eaptage, eonat. nıaetık, depôt, reseau, four· 
nitures dH 111ateriaux et autrea aeeesaoirH (cah. 

, eh. P. 750). 
1 Adduction de l'eau de souree d'une distanee de 9 

~ lclm. İl Bergaırıa, eaptaıe, eonat. du rı'aeau et 
ı ı foumiture deıı matP.riaux (eah. eh. L. 4). 
ı ı Adduction d'eau d'une diatanee tie 7 le.im. captaıre 

a Merzifon eontitr. depôt, reıeau, fourniture des 
materiaux neceaaaire (eah. eh. P. 435). 

Adduction d'eau d'une di.!tance de 4 et 2 kim. a 
Ourfa, eaptaiO• constr. maıılak, depôll, re!leau 
et fourniture1 dea ıaateriaux (eab. eh. P. 875). 

Adduction de l' eau ıource a distance de '4800, 
5300, 5800 ... a Tekirdagh, eaptare, conııt . de 
deux depôlı, reaeau, fout"ailur• aea materiaux 
(cah. eh. P. 825 ). 

Adduction d'eau d'une diııtaııee tie 3 ldm. a Zen . 
' gouldak, captaıe. eonıtr. maslak, depôt, reııeau 
ı; et fourniture dea mııteriaux (cah. elı. L. 6). 
11 Const. pont metallique s/ lis:ne Kaisseri ·Sivu ' (cıh. 
ıı 

ı ı eh . P . 130) 
il Conııt. canal pGur jonetion a la plıee d'aviation a 

Kutabıa (cah . eh . P. 246) il 

l-labillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 
~-------------------------------~ ı 

1 Etoffe pour uniformu d'ete : 3S-4SOOO 111. 

Coıtumea po11r travail: 2SOO p. 
Lini'u: 5000 p . 
Pyjamu pour offieiera: 1000 p . 

Beis de Construction, Planches Poteaux ete. 

Boia de aapin equ ıre : 560, 640 m3. 

Madriers de sapin : 926,392 m3. 
PJandaes de ııapin pour constr. et waroa: 1-425, 107 

m3. 
Bois de sapirı : 2912,139 ın3 (cah. eh . P. 643) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile de lin raffinee: 2 t. 

!Jn ers 

Materiel pr. la ııtation S f at 
Poteaux et voile pr. le vaissuu No 61 
Courroie de transmiuion (Div. Oirn.): 1500 m. 

Tamis pr. b11llast: 75 p. 
Sacs a fourrage : 300 p.- E.talona: 100 p. 
Boeufs.. '! 36l titeıı 
Oiı~Ud de Jabour pour tracteurıı lourda : 5 p. 

Mastic pour chaudrons : 600 k. 
Appareil nutomatif]UC pour fabrique de rlace pou

vant fabriquer 3 t. dau 2-4 b. (peu uaare): 1 p. 

Provisions 

Viande de mouton : 20 t. 
ij " ,, bo~uf : 300 t . (cah. eh. L. 5). 
!I Beurre : 2 t. 
1

' Viande de boeuf : 7 ,8 t. 
Foia : 64,4 t . 
Paille: 70,8 t. 
Riz : 9250 k. 
Paille : 135,2 t. 

B) &Wudications a la surenchere 
Ble• et orgo 

1 
Peux: 185 P· 
Cable, tente, lıts de laiton ete. 

1 

' 

Publique 

" Gre a ırre 
n 

Plı cach 

Gre a gre 

Pli cach 

" 

" 

" 

,. 

GrC- a Lre 

Pli caeh 

" 
" 

Gre a gre 

Pli each 

" 
" 

" 

Publique 

Gre a fi'~ 
Publique 

" 

3241 93 
29889 52 

19564 77 

500 -

318 -
150000 -

80000 -

87000 

175000 -

16~000 -

120000 -

26000 -

49200 -

22900 -
10000 -
6500 -
3500 -

24107 52 

41687 64 
64185 17 

128555 32 

1120 -

1912 91 
575 -

1500 -
825 -

Plı caeh 19965 -
Puhlique la p. 400 -

Grf. i. rre 
,, 

Pli eaeh 9000 

" 
Grı" a rre 

" 
" 
" 
• ,, 

f»ublique 

" 
Gre i. ire 

243 14 
2242 -

37 -

1467 36 

38 -

8750 -

5250 -

5600 

10000 -

9500 -

7250 

1920 -

3690 -

1717 50 
750 -
•&7 50 
262 50 

1808 06 

3126 57 
44S9 26 

7677 76 

8-4 -

45 -
293 1ô 

61 88 

150 -

675 -
61 25 

324 -
119 
242 -
107 -
149 
203 -

Com. Perman. Vil. Konia 
,, ., " Kau 

Com. Ach. Jnt. Diarbaltir 
Vilayet Kaiıaeri 

" 
lııpırta 

.. T eh an kiri 

Com. Aeh. Lyec'e HaydıırpAcha 

Muaıcip. Tehankiri 
Min. de L'lnter. Dir. Restauration 

deı Municipaliteı 

ide• 

" 

" 

J Adm. Gen . Ch de Fer Etat Aıık. 
l Caiıscs Haydarpacha ~t Ank. 

Com. Ach. Min. Def. Nat . Anlc. 

Co•. Ach . CoınmAnd . G. Gend. Ank. 
Coıa. Aeh. Min. Def. Nal. Ankara 

" Coa. Adı. lntend . lst. Tophane 

I 

29·4-38 
~0-4-38 

4-5-38 
21-4-38 

1 ·5-38 

2-5-38 

18·4-38 

20·4-38 
31-5 38 

31·5-38 

31-5-38 

31-5-38 

J 1-5-38 

31-5-38 

2-6-38 

26 4 ·38 

3-5-36 
2-5-38 
2 5-38 

20-4-38 

15 -
15 -

15 - -

16 -

14 -

14 -
11 -

1l -

11 -

11 -

il -

11 -

ıs ·-

10 -

10 -
15 -
11 -
15 -

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
Bwreau d'Eıp . H.pac:ha Marıains 

3 5-38 15 -4S 
E. Ch~hir et lı.mir: 

ldeın 

" 

" 

3-5-38 
3-5-38 

3-5-38 

l E.xpl. Ch. de Fer Etat Hıydarpacho 2-5 38 

Com. Perman. Vil. Konia 3-5-38 
Coa. Aeh . Comm. G. Surv. Douan. Ist. 21-4-38 
1 er Expl. Ch. de fer F.tat Haydarpaeha 2-5-38 

" 2·5-38 
Com Ach. Div. Luleboıırgaz 18-4-38 
Dir. Etabliaırement lmmigres Kodjaeli 28--4-38 
Dir. Hara Karadjabey Dir. Veterinai· 2·5-38 

re lst. 
Cem. Aeh. Eeon. Monop . KabatAehe 2-5-J8 
S. A. T. E.lectricite a Konia 30-4-38 

Com. Ach. Oiviaion Kirklareli 

" ,, Lulebouria:ı 
Com. Ach. Milit. !aparta 

" 
" 
" 
" 

4-5-38 
3-5-38 

18-4-38 
18-4-38 
18--4 38 
18-4-38 
18·4-38 
21-4-38 

u,.ue Aviation Turque Suc. A · patchay 20-4·38 
,, ,, • ,, Adına 19·4-38 

Dir. Venlea Douıınes lst . 18·4·38 

ıs 45 
15 45 

ıs 30 

10 30 

15 -
11 -
10 31J 
10 30 
ıs -
Iô -
11 

ıs -

16 -
16 -
15 -
11 -
14 -
14 -
1~ 

ıs -

15 
13 -

5000 tonnea de ciment artificiel Portlaad d'une .,al•~ 
mative de Ltqs. 87.500 ıeront acheteea par •oie d'adJ-.ı 
ıouı pli cnchetc le vendredi 29.4.938 a 15,30 h. au l 
l' Administration Generale a Ankara. il 

Ceux qali deıinnt y prendre part dolyeat re111ettr• ; '6 
ıidcnce de la Commia1ion le jour de l'adjudication ju•4• 
h. leura offres, une garantie proyiıoire de Ltqı. 5625 1" 
ficata exi2'es bar la loi et un eertifieat de compete11,. 
pıu le Miniathe dea Travat1x Publicı. 

LH cahieu des charıea ıoat en vente au 
aux Caia1es d' Ankara et de Haydarpaeha. 

Paıartesi 1~.4.938 

Tokadda Kazaovanın ıulama için yap. römenek reıiU~t~ 
lama kanalı int. ve ve aınai imalitı (Nafıa Vek.) ·'· 

Eskitehir-Söğüt yolunun araaında fOH ti\ miri (Eıkiteltİ' 
Müd.) .\! 653 it 

Eıkitehir-Çifteler yol unun arasında fOH tamiri (Eakit•11 

Müd.) .\! 653 
Sarıköy-Mihahçık 

" n " " 
,, 

Müd.) .\! 653 
Kanaviçe (İnhiı. U. Müd.) .\' 651 
Telefon malzemHi (Çorlu Kor) .\! 655 
Kışlık elbiıelik kumaş (MMV) 655 

1 Gureba haıt. yap. pavyon inş. (İıt. Üniver1. AEK .\! 855 
Benzin (İ.t. Emniyet Müd.) .\! 656 
Koyun eti (Ank. Lvz.) .\ ; 657 
Kamyon (Marmara ÜHüb. Komut.) .\~ (;57 
Harb Akademiai binası tamiri (Tophane Lvz.) .\~ 657 

1 
Maçkada fen tatbikat okulu tamiri (Tophane Lvz.) .\~ 65 
Evrak bastırılmsuı (İst. Telefon Müd.) .\: 658 
Zarf (DDY) .\' 658 
YGn fanila ipliti (Oeniz Lvz.) .\~ 658 

,, çorap ipliti ,, ., ,, 658 
!' ,, ,, {İst. Jndr. SAK) .\; 658 

• iç ve dış laatik (Ask. Fabr.) .\~ 658 
Kutubhane inş. (Balıke"ir Vil.) X 659 
ŞoH intaaı (İzmir Vil.) .\~ 659 

' Aafalt kaplamalı şoııe İnf. (Nafıo Vek.) \; 659 
Dikimevi tamiri (Tophane Lvz.) • ; 659 
AUt ve edevatı tıbbiye (İzmir Eşrofpaşa Hast.) .\'! 6~ 

1 
Tnkeometre, tesviye aleti, jalon v.ı. (izmir Vil.) .\• 680 f,) 
Oda yıkıtılmaaı, enkazı nakli ve yollar tesviyeıi (Ank· D• 
Mazot (MMV) .'\! 660 ) 
• Un, aadeyag, köhne fotin v •· (İzmir Gümr. Muh. f ab· 
Menfez int. (Eskişehir Nafıa Müd.) .~: 662 
• Çul, kanaviçe, iskarta çul, kınnap v.ı. (İzmir İohi•· 

.\; 664 
Kusu eti (Edi .. ne Kültür Dir.) .\; 664 
Elektrik makineai tamiri (Deniz Lvz.) .\! 670 
Çatı tamiri (İıt. Beled.) .\~ 670 
Hırdavat malzemesi (inhiı. U. Mild.) ,\! 665 
Ayancık kasabası halihazır haritası tanzimi (Ayancık 
• Hurda demir (İst. Beled.) X 669 
Kotum iskeleti ,, ,, • 669 
Pirinç ÇIZj'• ,, ,, ,, 669 
Kahve tamiri ,, ., " 669 
Fatih kimyahaneai tamiri (İıt. Beled.) X 869 
Parke dötemesi iti (Afyon Vil.) .;\' 669 
D~vai ampul (fıt. Beled.) X 669 
Defter ve ced vel bastırılması (M MV) .,~ 671 
Un (İzmir Lvz.) J\~ 671 

t Önlerinde yıldız işareti olanlar müzaycdeve aittır· 
Hamiş : "No.n işareti ilanı havi sz;ızetcrnizin uyı••"' I 

Lundi 18·4· 1938 
------~ 

C 1 ~ onıtr. regu ateur de Gomenelc pour l'arroaage de Ko• ' 
dınt de Tokat du Canal et de ses travaux d'arts (Min· 'ftl J 
N. 642 .51"' 

Rep. de chaussee s route Eakichehir-Tchifteler-Eıkiehehit 
Sarikeuy-Mihılıtchik (Dir. Trav. Pub. Eskieh~hir) N. 6S' 

Canevas (Oir. Gen . Monopoles) N. 65-4 
Articlea teh~phoniquea (Corpa Armee Tchorlou) N. 655 

(Lire la ~uite en 3me pare} 


