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Umum ı üteahhit ve Tüccarların l\1esle ki Organ'ıdır 

Bugün iian olunan Münakasaıar ve 
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ff1 ~Cinai Şekli Muhnı. bed. Teminat 
ıil, ------------ - ------ --
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.~ ~) ~ünakasaıar 
ı' 
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Jf ~ilat • . 
~ ~t. Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~ ~::•t kaıaıu hüktlmet konafı iltmali inş . (temd) 
ı , ~rı te~ı·Arifiye yolunun ara1ıoda moloz taşı ih-

1 "ıı'- ışı 
~··lr 

, ~1fılc Qı•k Armut fidanlı~ında ıoeyvacılık istasyon 
ı~ı, ıtı1 .•rnur ve müstahdem evleri inş . 

re 1 v· 
lo114r • ıze ·Saray yolunun arastnda "Poyralı,, be· 
•ıYca "e köprüsü varyantına ait 777 m. tiil tes· 
~P 1 

turabiye ve blokaj şose tnş. 
lz,, H 

~•rı . 1
• endek yolunun arasında moJoz taşı ih· 

101 

paz. 

kapalı z. 

" 
pa7.. 

kapalı z. 

6941 32 
4976 47 

55537 93 

4168 94 

5716 80 

lı4 
~ ~k ve İspençiyari alat, Hastane.Lev 

• il 

11,5c •oda: 60 t. • parafin: 10 t. - meksfalt D.x. 
'''ç t~ ~ talk: 4,5 t . • pirinç vida: 460 k. - pi
t Çıvı: 3300 k. - ıift: 6 t. 

~cktr'k 
r. ~-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve ma)zemtsi) 
~ ~lız 

drt _ ltonıbine telefon makinesi: 150 ad. (temd) 
~,;or lst.-Sofya telefon de·,rresi içın: l,, ,, 
~ ııı şehri elektrik tesis . (temd) 

~&tıcat, Elbis~. Kurıdura, Çama~ır v.s. 
'>r,k --
' tıl 0 rtll: 1000 ad . • büyük boy: 400 ad . 
~r 11 

kösele: 420 k. - dana derisi: 20 ad. - şe· 
)a~ ;crı~i meşin: 90 ad - manda derisi: 50 k. -

\:' ~~ l "llketa: 87 k. - keçi derisi: 10 ad. - ya~lı 
"lr t c: 60 k 

«ııı~ • 
• t, 

1 
Çuha: 153 m. • mavi çuha: 75 m. - kurşuni 

~~I t: 2000 m. - aatarlık bez: 5000 m. 

~ı elbiselik kumaş: 6000 m. 
''t 1 " kaput: 200-382 ad. 
~. ~"bıırd· . 1600 ·~qk. ın. • m. 

~~Boşaltma-Yükletme 
y lijrı • 
~ '~ı,'k 'ÇkiM v .a. eşya nak 1 iyatı: 500 t. 
~dtıı l~tun leri oftkliyııtı 
lilllıt ~0'.11ürünün boşatılması ve ma1<inelere yükle· 

~t •ı •ıi: 10000 t . 
test . 

~ t·lahta v. s. 
~. 
1~ ~· 

' ııısirıden telefon direği: 2190 ad. 
ilb 

~ı ~in, Makine yagları v, s. 
I)~ - --

obn benıini: 100 t. 
ijlef 

~ ~ı 
ltııı --

ç "'d 
"1. ·a 1 ıı.: 460 k. - pirinç çivı: 3300 k. - zıft: 6 
'-laf •k· ·1-
1. v1 . · 1 aç sütun.) 
v, tıızli b 
Aq.tııı~lık oru: 2700 m. 
'.) · t . aygır: 1 baş 
b •tıı Çıft 
.. , ı~ı.k b 
~hak ota: 27 ltaş 
~ ~ ııı,tta: 1000 ad. - büyüle. boy: 400 ad . 
rı. Ilı •ra ipliği: 2 milyon m. 
'( , •t. düğme: 278728 ad.-pantalon tokaııı: 45768 

'flıt: 
1 
Çınko düğme: 500000 ad. - küçük mat düğ· 

~, d 01535 ad. - küçük kopça: 79910 çift 
~t~ 1

f liısti~i : 70 ad . 

~- ~. Et, Sebze v. s. 
l )it L• 
,," 11;ıraıa 

"'' c. nınası . •ıS 
b t. 

~ııs ) ~zayedeler 
1•ıtıc) -

eşya: 26 parça 

aç. eks 

" 

kapalı x. 
aç. eks. 

" 

2250 -
3973 -

22200 40 

79 o -
1947 20 

2883 

kapalı z. m. 2 90 

" beh. '27 -

" 
nı. 6 35 

aç. cks . 5000 -

" 
kapalı z. 1900 

kapalı z. 16425 -

kapalı z . 21000 -

kapalı z. 7291) 
708 
250 -
800 -

kapalı z. 7900 -
080 -

2450 49 

aç. eka. 4630 --

aç. eki. k. o 05 

aç. art. 

173 25 

1 27 -

:il2 67 

4:!8 75 

168 75 
298 -

5Y2 50 
147 -

216 2:1 

1522 
774 
76'2 

37:> -

143 --

1231 88 

1575 

549 75 
:>2 50 

- -

59'.l 50 
.)} -

183 79 

347 25 

247 75 

Daha fazl:ı malumat ve ilanları 

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri Gün Saat 

Sinop fıa Müd. 26·4-38 15 -
Kocaeli Vilayeti 2-5·38 15 -

Ankara Valili~i 9·5-38 l:> 

Kırklareli Nafıa Müd. 6-5·38 15 

Kocaeli Vilayeti 2-5-38 ıs -

Askeri Fabr. U. Müd. Tic. 25-4-38 17 -
Kalemi Ank. ve lat. 

lst. T lefon D ir. 

" 
Bolvadin Belediyesi 

D. D. yolla rı H. paşa 
Karacabey Hara!! Dir. 

lst. Jandarma SAK 

25-4-38 14 30 
25-4-38 15 30 
19-4-38itib. 10 gün 

9-5-38 
4 ·5·38 

4-5-38 

15 -
15 -

14 

Jndr. G. Kom. Ank. SAK 5-5-38 10 -
Emniyet U. Müd. Ank. 
M. M. V. SAK 

Kastamonu İnhia . Müd. 
Sa nsun lnhia. B:ışmüd. 
D. [).yolları Ankara 

Kırklareli PTT Müd. 

M. M. V. SAK 

4-5-38 
26-4 -38 

26·4-~8 
27-4-38 

9-5-38 

25·4-38 

5·5·38 

Ask. Fabr. U. Müd. Tıc. 25-4-38 
Kalemi Ank. ve İat. 

Samsun Aak. SAK 25·4-38 

" 
Vilayeti 28·4-38 

" 28-4-38 

" 28-4-38 
O . O . yolları l l. paşa 9-5-38 
İst. Jandarma. SAK 4-5 -38 

,, 4-5-38 

M M.V. SAK 25-4-38 

Bursa Ask. SAK 
lstanbul Belediyesi 4-5-38 

Polis Mektebi Müd. 22-4·38 

taın metni • • 
ıçın 

11 
11 -

14 -
15 
15 

l1 -

11 

17 -

15 -
b -
15 -
15 -
15 -
10 -
15 30 

14 -

14 -

10 -

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

r 

Ankara Valiliğinden: 

Ke~if bed li 55537 lira 93 kuruştan ibaret olan Aııkara-
1 rmak Armud fidanlığınrla M9varılı i~tab}Oll i~i le memur 
ve mü.::tahderııiıı evini in~aatı kapalı zarfla ek iltmiye kon
ın uştu r 

Ek,i!tm~ 9 m yı-ı 938 giinü ra:o;lıyı:ıu pazartesi gi.inü .. aat 
15 te Ankara vil.'.iyct lıiııası dahilindeki ıiraat müdürluğü o· 
<lasın <la te:;-ekkül Nlen komi::ıyorıd e yapılacaktır. 

l~tekliler tek lif mf'ktuhlarını l icarf't Odası \ P.,ıka::ı ı ve 
t027 liralık muvakkat teminat ınrktııbn veya nrnklrnzları V•' 

:\'..ıf'ıa vekalrtind~n 9~B takvim y·lınu ınalısu::ı ol.ırak aldık

ları müteahhıtlik ve::ıikalnrde birlikte ~Ölii geçPn "tinde t 1at 
14 e kadar komi::ıyon rei liğin·· vermel ri. 

İst!ikli!er lı11na aicl k~şif ve şartnameyi hcrgtin Ziraat 
müdürliiğündc görülebilir. 

Konya 1aha 1üdürlüğünden: 

~Iüııaka .. ıya konulan i~: Konya orta okulunda yapılacnk 

olan 988 lir·' 75 kurnş kt>şif bedı·lli 1 al çe duvarı İll-:<'l'"I lır. 

Ebiltmf' :2"~ 938 pazaı t• ..:i günü -.aat 13 l,. 1ufıa rnııdiır· 

lüğün<le yaJ ı ıal' .. ıktır. 
Bu işe ait hile inı le fen ni 'ı· müteferı ı ği evrak afıa nıii· 

dürlüğünd • görült'hılir. 

uvakkat lt·ıninat 74 lira 16 kuruştu . 
Tal pJe.r n \'İlayet Nafıa nıiid ı.ırlliğiind u alınmış ehliyC'l 

vc::ıİka::ıı ve 938 yılına aid ti caret oda..,ııı t kayıtlı bulunduğıı

mı gö::ıterir n:~ibldrla 74 lira 16 kuruşluk muvrıkkat lf mi
nal akça~ına ait mali ·e ıı.akburn ve\a mJteber banka mek· 
tublarmı ibrnz etmek ~artile yuk ırda yazılı gun ve ı;;aatl 

vilayet nafıa ıntidiirlüğüııdc ınüteşekl..:il • omi~yona ınuraca· 
atlaıı Jüzumü ilan olu ııur. 

Kırklareli Nafıa Müdl rlüğünden: 

6 mayıs 9 38 tarihine müsa.dif cuma günü saat 15 te 
Kırklareli nafıa müdürlüğü oda mda 4168 li!:'a 94 kuruş 

keşif bedelli Kırklareli - Vize-Saray yolunun 37 X000-
38 000 inci kilometreleri aras ndaki Poyralı betonarme 
köprüsü varyatma ait 777 metre tul tesviyei türabiye ve 
blokajlı şose inşaah pazarlık a verilece <tir. 

Keşif, şartname, plan ve buna müteferri diğer evrak 
hergün Nafıa müdürlüğün".fe görülebilir. 

Muvakkat temiodt .i 12 lır.ı 67 kuruştur. 
İsteklilerin nafıa vekaletinden veya nafm müdürlüklerin· 

den 938 senesi için alınmış müteahhitlik vesi asiyle Ti· 
card odası vesikasını göstermeleri lazımdır. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Adapazarı Arifiye yolu ıun 44 rt03 i 48+319 kilo net· 
releri arasmda yapılncak 4~76 lira 47 kuruş keşif bedelli 
moloz taşı ihzarı işi kapalı ı.arf usuli1e eksiltmeye konul· 

muştur. 

İahle mayısın ikinci pazartesı günü saat 15 le Vilayet 
makamında yapılacaktır. 

Bu işe a it evrak şunlardır: 
A- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
B- Hususi şartname 
C- Muk velename 
D - Keşif cetveli 
İsteklilerin ticaret odası kayıd vesikası ' Vilayet nafıa 

müdürlüğünden alınmış fenni ehliyetname ve 373 lira 25 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya bnnka makbu
zu ile teklıf mektublarının 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddeei deki tarifat veçhile ihale gününde zikredilen 
saatten bir saat evveline kadar vilayet makamına verme· 
leri lazımdır. Posta ile göndeniecek mektublardaki ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

Bu işe aid şartname ve dığer evrdk ı görme~ istiyen· 
lerin Vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları. 



* * Adapazarı Hendek yolunun 3 ila 5 ınci kilometre
leri arasında yapılacak 5716 lir 80 kuruş keşif bedelli 
moloz taşı ihzarı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İahle mayısın ikinci pazartesi günü saat 15 te Vilayet 
makamında yap1lacaktır. 

Bu işe r-it evrak şunlardır: 
A- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
B- Hususi şartname 
C- Mukavelename 
D Keşif cetveli 
İsteklilerin ticaret odası kayıd vesi< ı' Vilayet nafıa 

müdürlüğünden alınmış fenni ehliyetname ve 428 Jira 75 
kuruşluk muvakkat teminat mekt bu veya banka makba· 
zu ile teklıf mektublarmın 2490 S'l ıh kanunun 32 inci 
maddeei deki tarifat veçhile ihale gününde zikredilen 
saatten bir saat evveline kadar vilayet makamına verme
leri lilzımdır. Posta ile gönderilecek mektublardaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

Bu işe aid şartname ve dlğer evrakı görmek istiyen
ler·in Vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları. 

Çorum vıJayeti Daimi ErıciımeninJen : 

30.3.938 tarihindf>n itibaren açık P.k iltrne müddeti oıı gün 
uzatılan ve alıc çıkmayan Çorunı-\l~rzıfon yolunda yapıla
('ak parke ·aldırımların 9.1 938 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında [ azarlıkla muaınele::ıi teınnnılaıımak lizP.re açık P,k-
iltm~ nıuddeti uzatıldığından bu nnidıfet içind ~ ahçı olan

laıın ımdim n kal mine müracaatları ilaıı olunur. 

Sinop Nafıa Müdürlüğünden: 

Talip zuhur etmemesinden ihalesi yapılamayan ve bir 
ay pazarlık müddeti zarfında da t&libi çıkmayan 694 t 
lira 32 kuruş keşif bedelli Boyabat kazası Hükumet ko 
nağı ikmali inşa tı 26.4.938 gününe kadar t5 gün mnd
detle pazarlığa bırakılmıştır. 

Evvelki ilanlardaki şerait dahilinde t.ılip olmak isteyen
lerin hergün Nafıa müdürluğünc miiracaatları ilan olunur. 

~laçlar, Klinik ve ispençiyari atat:__ 

Askeri FaLrikalar Umum Müdiirlüğü Ticaret Kaleminden: 

60 ton kalsine ~oda 
l O » parafin 

.J60 » pirıııç vida 
3300 » pirinç çivi 

1 l ,5 ton Mnksfalt D x 
6 ton z1ft 
4,5 » tal , 

Y ukaııda mıkdar V•' i!;im eri yazılı malzem • Küçük Yoz· 
gat ifıta.:;yoııunda vagonda teslim şartile atın alıııacaktır. 

Şarlıınme ve nüınuneler hergün saat 13,5 ile 15 ara::ıın 
da Ankarada ticaret kaleminden, İstanhul<la Fındıklıdcl agke· 
ri f ahrıkalar satınalma komisyonundan lmabilir. 

Alakadarların tekliflerini 23 ni an 938 pazartesi günü 
saat 17 ye kadar Ankarada ticaret kalemine vermış olmala
rı lazımdır. -

İstanbul Telefon Direlrtörlüğünden: 

İstaobul-Sofya telefon devresi için bir adet Rödrcsör 
mübayaası açık eksiltmeye koııulınuştur. Eksiltmesi 25 
nisan 938 pazartesi günü saat 15,40 da müdürlük merkez 
binasında toplanacak alım satım komisyonu huzurcndao 
yapılacaktır. Muh~mmsn bedel 397J ve ilk teminatı 298 ' 
liradır. Şartna eleri hergün Lev zım dairemizde görüle
bilir. İst~klilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlarile 
müracaatları. 

• * * 150 adet Kurssuz Kombine f elefon makinesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25.4.938 pazartesi gü
nü sanat 14,30 da Müdürlük merkez binasında toplanacak 
alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 2250. ilk tcıuinatı 168,75 l,iradır. Şartnamesı her
gürı Levazım dairemizde görülebilir. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlarıle mü· 
racaatları. 

Bolvadın Belediye Riyasetinden: 

23,000 lira 40 kuruş bedeli keşifli ~lektrik ve tesisa· 
tına talih zuhur etmediğinden şartnamede yapılan tadilat 
Vt!Çhile 19.4.938 tarihinden itibaren on gün müddetle ek
siltme müddeti uzatılmıştır. 
Şebekede dahi. beheri dört liradan 208 adet direğin 

ayrıca ve ayni günde ihale edileceği ve şu hale nazaran 
tesisat bedeli 22,200 lira 40 kuruş olduğu ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum İdaresinden; 

Muhammen bedeli 7,900 lira olan 1000 adet orta ve 
400 ad t büyük boy Türk bayrağı 9.5.938 paııartesi günü 
saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki Sa tın alma 
komisyonu tarafından kapah zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
Resmi Gazetenin 1.7.37 T . .,1645 No. h nüshasında intişar 
eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesikası ve 
592 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi tek· 
lif mektublarını eksiltme günü saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri liıımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa satınalma komis· 
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

Muhammen 
fiatı Tutarı 

Miktarı Cinsi Kuruş Lira 
420 kilo Tabii renkte sarı sabunlu kösele 280 1176 
20 adet Tabii renkte dana derisi 1200 240 
90 

" 
Şeker rengi metin 100 00 

50 kilo Kuru şaplı manda derisi 220 110 
87 

" 
Yağlı vaketa 260 226 

1 O adet Keçi derisi 150 15 
60 kilo Siyah yağlı kösele 150 90 

Yekun 1947,20 
Yukarıda cins ve miktarile muhammen fiat ve tutar

ları yazılı saraciye malzemesi 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 mayıs 938 tarihine mü· 
sadif çarşamba günü saat 15 te İstanbul Baytar direktör· 
liliü binasında yapılacaktır. Bunların topunun mubammen: 
Hatları 1947 lira 20 kuruş olup muvakkat teminat 147 
liradır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun hükümleri daire
sinde muayyen olan ğüo ve saatte eksiltmeye iştirakleri 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin tatil günlerinden 
başka hergün İstanbul Baytar direktörlüğüne ve Hava 
müdürlüğüne müracaatları. 

Emniyet Umum Müdürlüğücden: 

Elde mevcud nümunesine ve şartnamed ~ yazılı evsaf 
dairesinde zabıta memurları için azı :!00 çoğu 38~ adet 
kürklü kaput kapalı zarfla 4.5.938 çarşamba günü saat 
l l de münakasaya konmuştur. 

Seherine 27 lira kıymet biçilen bu kaputlara ait şart
nameyi görmek istiyenlerin emniyei. umum müdürlüğü sa

tmalma komisyonuna müracaatları. 
Eksiltmeye gireceklerin 77 4 liralık teminat makb~.z 

veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektublarmı 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde )'azılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü saat ona kadar komisyona teslim 
etmiş olmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Bir metresine tahmin edilen fiyat 635 ktiruş olan 
1600 metre haki gabardin kunınş kapalı ,znrf usulile satın 
alınacaktır. 

Şarmame ve niimune i hergiiıı ;\J 1 V satırıalma kom is· 
yomında görülebilir. 

İlk teminatı 762 liradır. 
ihalesi 26.4.938 salı günü saat 11 dr. yapılacaktır. 
Ektiltıneye gireceklerin 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddclerinıle yazılı vesikaları ilk teminatlarile lıirliktc tek· 
lif ınekluhlarını ihale saatinden eıı az bir saat evvel Mı\IV 

satınalma komisyonuna vermeleri lflzımdır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komiıyonundan: 

1- Bir metresine 299 kuruş fiat biçilen () bin metreden 7 bin 
metreye kadar vııaıf ve Örnetine uygun kıtlık elbiselik kumaş 
5.~.38 perşembe günü saat onda kapalı zarf usulile satın alına· 
caktır. 

2 Şartnamesi paraaız komiıyondan •lınabilecek olan bu ek· 
ıiltmeye girmek istiyenlerin 1522 lira 50 kuru,Iuk ilk teminat ve 
•artnıımecfe yu:ılı belgeleri muhtevi teklif mektublarını belli gün 
ye saat 9 a kadar komisyona vermiş elmaları. 

~-±E!'.!L 

Nakli yat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
:...~·------ --
Kastamonu İnhısarlar Müstakil Müdürlüğünden: 
haziran 938 den 31 mayıs 939 gününe kadar İne

boludan, Küre, Devrekani, Kastamonu, Tosya, Daday, 
Taşköprü, Araç ve Kargı İnhisarlar İdarelerine bir sene 
z rfında nakil olunacak tahminen 500 bin kilo mamul tü· 

l \'aıı!ll 
tün ve içki sandıkları, soma ve ispirto bidonları, e.. kS' 
kırtasiye, barut ve mevaddı infilakiye ve keza oıute dı~ 
bilen bu idarelerden İneboluya iade edilecek boş saıı 01 
ve zurufları ile sair bilcfimle inhisar mevad ve eŞY851 ııl· 
nakli mevcut şartnamesi mucibince açık eksiltmeye k

00 

muştur. . dır· 
Muhammen bedeli 5 bin lira ilk teminatı 375 ııra 0~ 
Eksiltme 26.4.938 salı günü saat 14 de Kastaıııo~o· 

İnhisarlar Müstakil Müdürlüğü binasında teşkil olunarı 
misyonda yapılacaktır. bol"' 

Şartnameler Kaıtamonu, Daday, Taşköprü, lr.e br 
Araç, Küre İnhisarlar idarelerinde parasız olarak ah0

' 

lir. . bir 
Talihlerin gün ve saatinde teminat makbuzlarıle 

likte komisyona müracaatları. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Alaçamdan Samsun anbarlarma sevk olunacak idare~· 
yaprak tütünlerin nakliyatı şartnamesi mucibince 15 
müddetle münakasaya konulmuştur. u 

İhalesi 27 nisan 938 gününe rastlayan ç rşamba g 1 
saat ı 5 te başmiidüriyct ko'llisyonunda y pılacaktıt• 

tiplerin vaktındd müracaatları. 

Devlet Demiryolları Umumi İdare"inden: ~ 
t• 

Filyos deposunda 31 .5.938 sonuna kadar gelecek rP' 
riben 10 bin ton maden kömürünün boşaltılması ,,ıe 

1
5 

kinelere yükletilmesi işi 9.5.938 pnzartesi günü sa~t e1t 

ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksıltlJlgif' 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1900 liradır Bu işe ,,~ 
mek istiyenlerin 143 liralık muvakkat teminat yatı~~·!' 
kanunun tayin ettiği ve!iika ve beyannameleriyle bit 

111,ı 
N l k . .. a'' aynı gün saat 14 e kadar 2 o. u omısyona mur 

ları lazımdır. ı 
Şartname ve mukavele projeleri komisyoncq parasıı 

larak gösterilmektedir. 

Kereste, tahta ve saire 

Kırklareli PTT Müdürlüğünden: 4, 

1- Kırklareli Dereköy nahiyesi Kurudere devlet orın•.111~ 
keıilmek ve Çorluya teılim edilmek şartile idari ve fenni e~ 
namesindeki evsafı havi 8 metre tulünde 2190 aded meşe ti( 

d ·11e " ıinden telefon direği 2490 sayılı kanunun 40 ıncı mad esı lll'"' 
fikan 15 gün müddetle kapalı zrırf uıulile eksiltmeye kc 0 " 

tur. . 1z.11 
2- Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat temınatı ti 

ra 88 kuruş olup ihale 25.4.38 pazartni günü saat l 1 de 
lareli PTT müdürlüğünde yapılacaktır. ,-~ 

3 İstekliler muvakknt teminat makbuzu veya banka 11 
tubu, ticaret odası vesikasından başka müteahhitlik vesik• ~' 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o ııün saat 11 e 
dar komisyona vereceklerdir. .. ıar' 

4 - Fenni ve idari şartnameler Kırklareli PTT müdur 

den parasu: verilir. J 

~~~~~~~~-../ ~ -
Mahrukat Benzin-Makine vağ'lan v. ~. 

Çoıum Vilayeti Daimi tııcumPnindcn: 

Silindirler için 13 lira hrdeli mulınmmenli 200 t• 
11 

1 

den kümtirü ni amn 21 inci perşembe glinii saat 15 tc ~ 
lesi yapılmak üzere 15 gün miid<letle açık ek iltnıeye 
nulmuştıır. Alıcı ohmlauıı daimi cncüıncıı kalrmint 

111 

caatlan ilfın olunur. 

S 1 K . dtı0: 
Milli Müdafaa Velcaleti atma ma onıısyonun 

~'° 
100 ton otomobil benzini kapalı zarfla eksiltmeye 

muştur. f1 

Tahmin edilen bedeli 21 bin lira olup ilk teıninat 
raıı 1575 liradır. . 

İhalesi 5 mayıs 938 perşembe günii saat l l ded•'·6~ 
Eksiltmeye gireceklerin 249n sayılı kanunun 2,3·f ~ 

maddelerinde istenilen belgeleriyle, teminat ve. tek\,6 
tublarını ihale gününde en geç bir saat evvelıne 
MMV satınalına komisyonuna vermeleri. 

\üteierrik -----
Salıhli Belrdıyesinden: 

t .ııı 
Salihli Urrı) ının 938 mali yılı cadde n· okaklarııı r 

Jik i~çiliği bedeli mıihaınmene:>i üzerinden ve l.4 93~ ~ r 
nündı'n itıl.mren 20 gün müddrtle açık miinakas ıya çı 
m1ştır. . ,e 

İhale giiııü 21.4.9J8 persembe günüdür. taliblcr111 Jııfl~ 
raiti onlamak isteyenleı in hr.lediyt>ve ıniiracaatları ilan ° 
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ııı0 Milli M'"d f kS' u a aa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

dı~ lııı ~l~htelif ebatta 70 adet iç ~e dış liıtik açık ekıiltme ile sa-
101 llıiıı,t·ıll~akt~r. Hepıinin tahmin edilen fiah 4630 liradır. İlk te
ııll' ~•t ı 4 7 l.ıra 25 kuruftur. Eksiltmesi 25.4.38 pazartesi giinü 

te~ltri ~edır. Şartnamesi komiıyonda görülür. Eksiltmeye gire-
1İ•dt a •lk teminat ve 2490 aayılı kanunun 2, 3 üncü matidele
"1ırı,t•t•lı ltelgelerle birlikte muayyen gün ve vakitte MMV ır· 

oll~ tna ko. da bulunmaları. 
kO' 

l...._ V· Samsun Vilayet Makamından: 
olıJ.. lııı, k •liyet ayın deposu ye nümune fidanlıtı paytou araba· 

1bl' 2 ..... oşulrnak üzere bir çift at uhn alınacaktır. 
3_ Atlar don ve ölçü itibarile çift ve eş olacaktır. 

bir 1•ci~ Atluuı irtifaı 1. 42 yatları 5-6 a-ötüı çevreıi en aşatı 1,60 
•n,ıııt;llhiti o.ıs teıekkiilltı muntazam, kemikli lüıumunda çift 
•~ıı, de. de elveri,li ve hastalıklardan ve öıürlerden ulim oldu
lıı. lır hlaballt veteriner müdürlüğünden raporlu olması 'art-

4...._ .. 
5 'flllhanımen bedelleri 250 liradır. Bedeli pefindir. 
6 Şartname encümen kalemindedir. 

ro'~ it ti~ Pazarlık 28.4.38 tarihine raalıyan pertembe günü "aat 15 
~' , Yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

d,~1 •1 
Bedeli vilayet büdceıinden verilmek üzere yirmi yedi adet 

il 8 tık bota satın alınacaktır. 
1 d, .,:t;lar ıiyah veya konur renginde, en az \,08 yükıekli~in-

!ıı . .\t ·3 ya,ında olacak diter renkler ve alacaiar olmıyacak,1 tnda ufak ukarı ve kuyruk ucunda küçük beyazlık ol-
8 Q • beyiı yoktur. 

titt, ~teal~r ?diuüz, hastalık11z, çift. hayvanı "yetiştirmete elve· 
'do lllıklı, muntazam ve mütenalllp teşekkulde olacaktır. 

\,t11 hl•rın miibayaa ve ıevkiyattan önce insana ahıra, yulara, 
ı. Ycy · a~ 27 b gıye alıştırılmış olmaları şarttır. 

tt1 °tanın muhammen bedeli 800 liradır. 
''k ~•akk'.at teminatı 60 liradır. Teminat İş Bankuına yatırıla

lb ~kbuz ibrar.ı ıarttır. 
t, "il~~ 28 ni1an 937 tarihine rastlayan perteınbe a-ünü aaat 15 

tk Yet daimi encümeninde açık eksiltme uıulil~ yapılac<ıktır. 
lc._İQ; hıne şartnamesi ve mukavele sureti vilaret encümen ka
to~tb·ı~ ve Bafra Ladik kaynıakamhklarındadır. isteyenler hergün 

• 
1 •rlcr lb • 
ate 2190 snyılı kanun hükümlerine göredir. 

o'1 Samıun Aıkerl Satınalmn Korniıyonundan: 

~lıtı[)~•ıyn rarnizonu ıu tHi::atı içia 7,5 untimetre kutrunda 20 
~'lıl 

1 
ere mütehammül 2700 ıuetre gnlvaniali boru kapalı zarf 

~ 1
1
.c elcailtmeye konulmuştur. Tutarı 7290 muvakkat teminatı 

'-.ı ıra 75 kuruştur. İhaleıi 2·5·938 pazartesi saat 15 de türn bi· 
td, lldaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi g<Srmek ve icab-
~k~alümatı almak i teyenlerin her gün komisyona gelnıeleri. 

ı,ti •ıltmeye girmek iıteyenlerin kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
ıı .,l>deki vesikalarla teminat ve teklif mektublarile müracaatla· 
ıı\ t teklif mektublnrını ihale saatinden bir uat evvel komiıyo-

"tr · tllış bulunmaları. 

Samsun Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

bi;'ilayet aygır deposu için aşağıdaki eşkal ve evsafta 
.ı\ baş damızhk aygır satın alınacaktır. 

'İıı/ı•r safkan arap olması, Ziraat •ekaleti oesilname
tUk c kayıdlı olması ve kaydına aid pediğrili bulunması, 
ilim c'{liği l ,55 göiüs çevre,i 1,72 inci1c muhiti 20 santim 
llıu ası, donu tercihan doru alameti al:ıında kartopu gü
tıt i burun ve doğum tarihi 929 dan fazla olmaması ~art· 

it Aygır ihaleyi müteakip 15 gün zarfında teslim ede-
Ctktir. 

~'8limi müteakip bedeli ödenecektir. 
938 ale ı490 sayılı kanunun kük~~lerine göre 28 uisan 
pq Perşembe günü saat 15 te vılayet daimi encümende 
~tlık usuliyle yapılacaktır. 
~ uhnmmen bedeli 700 liradır. 

~cı. Uvakkat teminatı 52 lira 50 kuruştur. Teminat banka· 
F'Yatırarak makbuz ibrazı şarttır. 

~ azla tafsilat almak isteyenler Veteriner müdürlüğüne 
e encümen kalemine müracaat edebilirler. 

• 
b 460 k . . .d 3300 k. ~ . . "l 6 t Qllt . • pırınç vı a • pırıuç çıvı ı e . 

: ılaç ıutununda Aık. Fabrikalar ilanına. 
zift alınacaktır. 

'"'---~~~~~~~-~~:ı::z:~~~~m:e~~~~ Er . 
~ Zahire, Et ve Sebze: 

Bursa A keri ~atınahna Komisyonundan: 

ltı Bursa garnizonundaki Tümen birliklerı bayYanları ıçın 
S Gnasip bir çayır kiralanacaktır. Çayır sahihlerinin Tüm 
q\ınalrna Komisyouun<ı gelmeleri ilan olunur. 

Kırklareli Timen Satlnalnıa KomisyonuoJan: 

~l ~ırklareli Tümen birlikleri için 50000 kilo sade yatı kapalı it:/• eluiltmeye konulmuıtur. Kiloı~nun muhammen fiab 115 
'' lif olu, ilk teminatı 4125 liradır. lhaleıi 6.5.38 cuma günü 
tı 11'~ 16 dadır. İıtekliler ıartnamuini 300 kuruş mukabilinde u
~-~ lna komiıyonundan alabilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü 
h,ıı·delerindeki vesaik ile teminat mektublnrını havi zarf'arını 
\(l 

1 Sliin ve uatt~n en ar. bir uat evvelin.! kadar Kırklarelinde 
illa 11 •tınamla komiıyonuna vermeleri. 

• 6 • • 
500o k. arpa alınacaktır. Bak: lıt. Beled. ilanlarına. 

ZAYE ELER 

Zonguldak Gümrüğü Başmüdürlüğünden 

Adet Kilo Nevi 
6 600 Demir dintımo ve tulumba 

4 Kurşun boru ve porselen parça.lan 
3 Müstamel yün yelek 1 ceket Ye 1 pantolon 

Yukarda cins ve miktarları yazılı eşya ilan tarihinden 
itibaren 15 gün sonra Giimrük anbar önünde 2400 sayılı 
ilan mucibince açık artırma suretile satılacağından müş
terilerin yüzde yedi buçuk pey akçesile müracaatları ilin 
olunur. 

Polis Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimizde mncud 26 parça müstamel efya 1atılacatından 

artlırmıya konulmu' Te bu arttırma 22.4.38 tarihine müaadif cu· 
ma günü 1aat IO da Yıldııda polis mektebi bln&1ında icra kıh· 
nacaj'ından taliplerin mektep müdürlütüne müracaatleri il6n olu-

' 1. • 1 

~-'İ$t@.nbul ·Belediyesi İlanları -· ... ; 
• :,,. ı.. , ... . . 

Temizlik işleri hayvanlarına lüzumu olan 65 bin kilo 
arpa açık eksiltmeye konulmu~tur. Bir kilo arpaya 5 ko· 
ruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünrlen görülebilir. İstekliler 2400 N. lı kanunda yazılı 
vesika ve 247 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 4.5.938 çarşamba gunu saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2214) 

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

18 - 4 

FiATLAR ( Coun officielıl 
Afi on (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Bu;day kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge Ao.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 

4 8 

6 5 

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huıle d'ol.ı 
Su.am (Sesame) 16 
Çavdar (Seiglc) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fmdık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poi! chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Yapak Anadolu (Molıaire) 

• Trakya ,, Thracc 
Fındık kabuklu (Noisetteı.) 
Güz Yünü 
Darı ıım (miJJet jaune) 
Keçi kılı (Poila de Chevrc 
Ceviz içi 
Mııır sarı (Ma'iı jaune) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) · 
Fuulye ufak (Haricot sec) 
Burçak 
Pamuk yağı (Huile de cotonJ 
Susam ,, ( ,. aesameJ 
Badem iç 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Sansar derisi 
Kunduz ,, 
Tilki 
Çakal 
Porsuk 

" ,, 

GELEN (Arrivageı) 
Afion (Opium) k 330 
Buğday (Ble) 8 13 -
Arpa ( Ora-e) 30 
Çavdar (Seigle) 

Un (Fnrine) 7 
Mı11r (Malı) 
Kepek (Son) 15 -
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 26 - ' 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 27 -
Yulaf (foinl 
Su1am (ıe1am~) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek flentiHe) 
Nohut {Poıs Chiche) 
Zeytin ya~ı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) l 
Tiftik 7 
iç fındık (Noia. dec.J 

ı Razmol 
ı _K fındık (Noiaette} 

1 İmtiyaz ıahibi ve yaa i41eri 
ı Direktörü: lmınil Girit 

5 7 50 

4 15 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noia dec.) 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mohaire) 
iç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranıera) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 69 
,, • Şikaro 3 90 
,, " Vinipek 5 82 

Arpa (Orge) Anven 3 99 
Mısır (Maiı) Londra 4 -
Kete n t.(Gr.Lin.) ,, 7 35 
Fındık (noiı.) G.Hamburr 39 -
K • • 31 -

Ba11Sdriı 7er: ARTUN Baıımn' 
G.ıa1•t• Billiir 90bılr No. 10 

ı ·nhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Paşabahçe Mü!kirat Fabrikası için 
satın alınacak rnaa teferrüat 1 adet hava kömpresörünün 
f&rtnamesi değiştirilerek yeniden açık eksiltmeye kon
muştur. 

11- Muhammen bedeli sif İstanbul teslim şartile 1500 
lira ve muvakkat teminatı 112.50 liradır. 

111- Eksiltme 27.lV.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım "e Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Maaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmey~ iştirak etmek istiyenlerira Hatsız tek· 
lif mektublarını İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve eksiltmen gününde bir gün evveline kadar 
tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 nci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 g!ivcnme paralarile biri= kte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilih olunur. ( 1407) 4- 4 

* * • 
1 Şartnamelerine ekli listede mikclar, eb'at ve müfre

datı gösterilen 655 metre mikabı kereste pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

il- Pazarlık 22.l V.938 tarihine r stlıyan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
AJım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartname ve listeler puasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

IV - İateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1999) 3-4 

=mnr=ma-=-. ooz-ı==-= . ._ 

İhata dınrı İnf. (Kayseri Beled.) .Y! 667 
• Çam odunu (Seyhan Orman Müd.) .Y! 667 
Ety• nakliyatı (Diyarbakır Lvr..) .\! 668 
Tanzifat arab.ası ile et ve tulumba nakliye llra\tası (Bilecik Be· 

led.) .\! 668 
Bözyük hükumet konağı inş . (Bilecik Nafıa Müd.) .\! 668 
Menfez inş. (Seyhlln Vil.) .\: 669 
Barut depoıu binası in,. (Gaziantep İnhiı. Müd.) .\! 669 
Kaput (Orman Kor. Gen. Kom.) .\! 671 
Pijama (Tophane Ln.) .\" 672 
Dıvar inş. (Çankırı Beled.) .\~ 672 
Menfu tamiri (Kara Vil.) .Y! 672 
Tütün, içki v.s. nakliyatı (Kocaeli İnhiı. Müd.) X! 674 
• Buğday ve arpa (THK Arpaçay Şuh.) .\~ 672 
• Köknar odunu (Çankarı Orman Müd.) .\~ 672 
• Çam " " ,, ,. ,. 672 
• Köhne terazi ve el kantar (lıt. Beled.) .Y! 172 
• " fotin ve teneke (Ank. Lvz.) J\~ 672 

• Önlerinde yıld11 i,areti olanlar müzayedeye aittir. 

Hllmİş : «No.,, işareti ilanı havi gauteınizin nyuını :ıöııterir 

Mercredi 20-4· 1938 ·-------
Articleı clectriqueıı (Min. Def. Nat.) N. 632 
• Soie (Dir. Venteı Douaaes lıt.) 655 
Etoffe pour capotu (Min. Def. Nat.) N. 656 

,, ble•~' (Lycee de Jeune.s Fille1 a Kandillı) N. 656 
Farine (Gendarmerie Bayramitch) N 657 
Constr. batiment pour monupoles et douanes (Min. Trav. Pab.) 660 
Huile d'olivea (Com. Acbat Milit. ManisH) N. 663 
Presentation carte actuelle deı bourgı Sounıourlou, Osmaadjilt, Ala-

dja et Medjideuau tVil. Tchoroum) N. 663 
Cordu de chanvre (Min. Def. Nııt.) N. 667 
Constr. mur d'appui (Municip. Kai11cr ı) N. 667 
• Bois de upia (Dir. For~tı Seyhan) N. 667 
Traaıport de marchandiııeı pour l'armce (lntend. Diarbıtkir} N. 668 
Voiture pour voierie et pClur trauporl de viande et pompe (Mua 

Biledjik N. 668 
Conıtr. konak rouvernemental a Bozyult. (Dir . Trav. Pub. Biledjilc) 

N 668 
Conıtr. d'archeı (Vıl. Seyhın) N. 669 

,, depôt de poudrc (Dir. Monop . Gaziantep) N. 669 
Caootes (Dir. Garde Foret Anlc..) N . 671 
PYiamaıı (lntend. Tophane) N. 671 
Conatr. mur (Municip. Tcbankiri) N. 672 
Rep. d'archeı (Vil. Kara) N. 672 
Traa1port d'artieles monopolises (Dir. Monopolea Kodjııeli) N. 674 
• Bles et orgc (Ligue Aviation Turque Suc. Arp.atchay) 672 
• Boiı de sapin (Dır. Foretı Tchanlc.iri) N. 672 
* Baııcules (Mun. lst .) N. 672 
"' Clıausaureı et bidonı. v!deı (Int. Ank.) N. 672 

* Lea utfaisqueı indıqucnl une vcnte par voie de ıurenebere. 

N. B.- Lea Noa indiquı;s en rerard <le" articlcs ıont ceux d ı 
joıırnal danı Jequel l'aviı: • paru. 

... ;- .. 
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Quotidien des Adiudication ------ABONNEMENTS: 
Ville et Province •• ADMINISTRA 1 u • 

Yoghourtc:hou Hıı.n 

ler Etage, N. 3-4 
Galata, Perchembe Baıar 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 tt n 850 

12 ., n 150U 

Etrangcr : 12 moia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S z s 
--·-·--Pou,. la Publicit~ s'adre1111er 

a l' Administralion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T el~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresme T~lea-raphique: 
lı;tanbul MÜNAKASA 

~----------------_...,.,..,-

ahi au ynopti ue des Adjud· cations Ouvertes Aujourd'hui 

ı--

1 

ı 
ı 

Objet de l'adjudication 
-----

A) Adjudications an Rabais 

Modc 
d'adju ic t. 

Prix Cautioa. 
e time.tif Proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charrea Jours 

1 Construction-Reparation- Tra v Publics·Matericl de Construction-Cartographie 
1

/ Achevement conatruction konak gouvernementnl iı 
Boyabat (nj ). 

Conııt. de chaussec, blocage, tra. vaux de nivelle 
ment s route Kirklareli-Vize-Saray: 777 rn. 

Manipulation de pierres de ta ille s route Ada pazar· 
J Arif iye 

Constr. maison pour fonctionn a\reı et cıi.omestiques 
a la pepinicre "Armoud,,. 

,, 
,, 

Manipula.tion de pierres de taillc s roule Ad~pazar
Hendek. 

Gre a gre 6941 32 -

,, 4168 94 

Plı cach 4976 47 

n 55537 93 

n 5716 80 

Dir. Trav. Pub. Sinop 26· .. ·38 14 

312 67 Kirldareli 6-5-38 15 

373 ıs Vilayet Kodiaeli 2-5-38 ıs 

4027 - Ankara 9·5-38 15 

428 75 • Kodjaeli 2-5-38 ıs 

Pr.duits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sani~~.!!'es-,:-Fo~rniture pour Hô~aux 

Calıine de soude : 60 t.- Paraffine: 10 t .- Viı de 
laitoa .460 ld. clous de laiton:3300 k.- Poix: 6 t. 

Mexphalte comprime D. X. 11.56 talc : 4,5 t. 

Electricitb-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Mechine tf.lephoniques sanıı couraes : 150 p. (aj ). 
Redresseur pour telı"phone lstanbul Sofııı: l p (aj.} 
lnıtallation electrique a la vılle Bolvadiııe (aj .). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 

Etoffe pour uniformeı d'hiver : 6000 m. 
Drapeaux moyens : 1000 p.- ld. rrandı: 400 p. 
Etoffe gabardine kaki : 1600 ın. 

Capoleı de fourrures : 200-382 p. 
Cuir jaune uvonneu : 420 kiloı- Peau de veau : 

20 pieces- Pea.ux : 90 pieces· Peaux de bec.uf : 
50 kilos· Vachette : 87 kilos- Peırnx de chevre: 
10 pieces- Cuir noir grais~eux : 60 kilos 

Drap rouge : 155 m.- ld. bleu : 75 m.· Doublure: 
2000 m.- Toıle pour doublure : 5000 m. 

Transport- Chargement Dechargcment 

Transport d'articles monopolises : 500 t. 
Tranıport de feuille de tabacs. 
Chargement et dechargement de 10000 tonnes de 

charboa 

Beis de Construction, Planches Poteaux ete. 

Poteaux telephonique en bois de sapin (8 m. de 
lonrueur : 2190 p. 

Combustible Carlmrant-Huile 

Benzine pour auto : 100 t. 

Divers 

Tuyan x galvımiaes : 2700 111. 

Chevaux : 1 pnire. 
Tnureaux: 27 tetcs. 
Etalon : 1 tefe. 
Vis de laiton : 60 t.- Clous de laıton : 460 k -

Poix : 6 t.- (Voir Medicaaıent). 
Chıımbre a air et pneux : 70 p. 
Fil de bobine : 2000000 m.-

Bouton~ mate-s : 278728 p.- Boucles pour pıın· 
tafons : 45768 p.- Boutonı de zinc : 500000 p. 

1 Boutona matcs petits : 101536 p.· Agrafeıı: 79910 
pairea. 

Provisions 

Location d'une prairie . 
Orge· 65 t. 

B) .djudications a la surenchere 
1 Articlea hors d'usage : 26 lots. 

Publique 

Pli cach 
,, 
" 
" Publique 

Publıque 

Pli cach 

Pli c:ıclı 

Pli cach 

Pli cııch 

Puhlique 

Publique 

Publique 

2250 -
3973 
22200 40 

le m. 2 90 
7900 -

le m. 6 35 
lap 27 

1947 20 

2883 -

5000 -

1900 -

te425 

21000 -

7290 -
250 
800 -
700 -

4630 -
680 

2450 49 

168 75 
29& -

1522 -
592 50 
762 -
774 -
147 -

216 '.l3 

375 

143 -

1231 88 

1575 -

54/l -

52 50 

3 .. 7 25 
51 -

183 79 

247 7;, 

Section Commerciale Dir. Gen. Fabri- 25 '4·38 
quea Milit. Anlt. et lat. 

17 -

Dir. Telephone!I l!ltanbul 25-4-38 14 30 

• 25--4-38 15 30 
Munieipalite Bolvadine 10 jour.'! a partir du 194-38 

Com. A•a. Command. G. Gend. Ank. 
ler Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacba 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. Gen. de SOrete Ankara 
Dir. V eterinaire lstanhul 

5-5-38 
9-5-38 

26-.. ·38 
4-5-38 
4-5-38 

Com. Ach. Command. Gend. G.pacha 4-5-38 

Dir. Monopoleı Kastamonou 
,, Saınıoun 

2 Expl. Ch. de fer Etat Ank. 

Dir. PTT. Kirklareli 

Com. Ach. Min. D<1f. Nat. Ank. 

Com. Ach. Millt. Samsoun 
Vilayet Sa.msoun 

" 
" 

Section Commerciale Dir. Gen. Fa· 
briques Mılit. Anlcara et lst. 

Com . .ıjch. Ministere Def. Ank;. 
Com. Ach. Con.mand.G.Gend. G.pacha 

" 

Co . Ach. Milit. 8rouHe 

{ 
Cc;ım. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Eco•o... • ,, 

Dir. Ecole Agentıı de Police a 
Yıldiz 

26-4 38 
27-4-38 

9·5-38 

25 .... 35 

5.5 38 

2-5-38 
28·4-"-J8 
~8-4-38 

28-4-38 
25-4·38 

25-4-38 
4-5-38 
4.5.38 

... 5.38 

22 4-38 

10 
14 
11 
11 
15 

ı .. -

14 
15 
15 

11 -

11 -

15 
15 
15 
15 
17 -

14 -
10 -
15 30 

14 

10 -

Avis 
De la Direction Generale des CheminS 

de Fer de l'Etat 
f 

Dea boia de pin faiaant le cont••• 3 liatea et do•t I~' • 
eatimatives, garantiH proviaoirH, eapiıcea, quantitlı• ~'.' ~· 
•ont lndiqueeı ci-baı ıeront achetea aeparement par • 01' 1 
cation souı pli cacbete le mardi 3mai 938 i partir tie 15· 
lecal de l'Adminiatratien Generale i Ankara. IJ 

Ceux qui deıirent y prendre part doinat remettre i 
1 

ıidence de la Commiuion le jour de l'adjudication ju•q" 1, 
h. leun offreı, lea garanties proyiıeires indiqu,eı •il ''~ 
chaque liıte, les certificatı exigeı par la loi et uD certl 
competence delivre par le Miniatere deı Travaux puı,lie~i'. 

Lea cahiers des charges aont diatribuea gratuitenıeııt 1 ;ı 
ra par le Service des ApproTiıionnements, a HaydarP'' 
le Bureau de Recepti on, i Eıkichehir et i lzmir par le•,_ 
de l' Adminiıtration. ~ 

Liıte Eıpece M3 V aleur G•'~'I 
Ne. Approxi. eıtimativ~ ,,o••' 

1 

11 
m 

Boiı nen traTailleı 
pour wa~on et cona
truction (pinı) 
Madriera de pin 
Chevronea et latte 
de pin 

1425, 107 
926,392 

560,640 

Ltqı. 

64185,17 
41687,64 

24I07,52 

il 

Adjudication des travaux de construclİ1~ 
d'instaJlation d'eau potable de la ville d 

u Minister de I' nteriB~ 
1 

L'adductiol!l d'eau d'uoe diatance de 4 et 2 kilom~tr•• ~ 
fa, le captlla-e,. la conatructioa d'un maslak, de 2 d'p6t•ı l 
aeau, la fournıture des materiaux necıessaircı et autr•• • 
reı est miae en adjudication ıoua plia eacbetes. 

1- Le prix eatimatif est de 175.009 livrea. 
2- Lea ıoumisaionnaireı peuvent ae faire deliner I•': 

cahiera deı cbargeı et nutreı piecca contre Tersemıtot ',. 
piastre., du bureau technique de la CommiHion ile reıt-' 
deı Muni~ip~lit~s ~u minialer~ de l'lnterieur. J' 

3- L adıudıcatıon sera faıte par la commi1&ion d•.' ti 
ti on tle. Municipnlitea qui se reunira le mardi 3! .5.938 • ,,, 
res daH le local de la Banque deı Municipalith a Aoiı• ti' 

4-. Lea aoumiHionnairea doiTent, afin de pouvoir P'~ 
, i l'adjudication, reınettre juıqu'audit jour i 10 h. i la pt d

ce de la commiHion, lH rarantiea et documentı dont e
tion ei·apreı : 

A. - Un cautionnement proviıoire de 10.000 Jine• c0' 

ment ux articles 16 et 17 d~ la lol aub. No. 2490. 
8.- Les documents requiı par la loi. . 
C. - Une lettre •irnee, couforme a l'article 4 de la 1ı1rl 

1 t ''l ' . t • h · · · tiO-araD qu ı o exıı e aucuo en1pec ement a ıa ,artıcıp• 

djudication. ~' 
D.- Le document qu'oa doit ae faire delhrer du ch•1~ 

reau tecbniquf' du comite de rHtauration d .. Municipalil 
entrer a l'adjudication. ' 

.5.'- Les lettres d'o~r~ı d~ivent .etre remisea contre ,'~J 
preaıdence de la c >mm111ıon 1usqu'a 10 la. le jour de 1 • 
tion. 

il importe que leı lettres d'effreı adre11eea par l• ı 
soieat envoyees recommandeeı avec aceuıe de riceptio11 ' 

Tiennent juıqu'a l'heure dite i la commisslon. ~,ı 

Pour pluı de ren1eignementa A ce ıujet ı'adresHr • 11 ~
bureau tecbnique de la COmlDİSJİOD ae rHtauration de• 
palitea. 

1114AOW W 

Çarfamba ~0.4.938 

Elektrik mabemeıi (MMV) •\; 632 
• Safi ipek (İıt. Gümr. Bat111tid.) .~; 655 
Kaputluk kum•t (MMV) J\! 656 
Licinrt kumnt {Kandilli Kız Liseai) .:\! 656 
Ekmeklik un (Bayramıç Jıulr. SAK) ~~ (i57 

ı Haki gabardin (l\,MV) ,.\! 658 ~ 

Ank. Devlet maballeainde yap. ııömrilk ve inhiıarlar •eJ• 
(Nafıa Vek.) \! 668 

Ze1tiayat (Manisa Aıık. SAK) ~! 663 ~ 
Sungurlu, Oıraaneık, MecidözC ve Alaca kazaları halih•ıt' 

taları taasimi (Çorum Val.) X. 663 
Kendir halat (MMV) .\! 667 

(Lire la ~it• ea 3me parel 


