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~ ~) Münakasaıar 

~Tamirat, Naiia işleri, Malzemt:, Hartta 

h i~•ltı ı·. d 
"li~tt P aıın a yap. yapı 

thİd· n " " !Jrt ır hükumet konafı 3 cii kısım inş . 
,1~11Cl·Hüyük yolunda yeniden yap. menfez 

~~ı' 43 ad. 
bjııovl köprüsü arasındaki kısmın teıviyei 

~ltı:c ve kaldırım inş . (temd) 
.ce ilk 'lkul binaaında yap. 29 penceresini 

s,b lr Çerçeve işi ile anb edelci çah tamiri 
~tlll~r ambarı tamiri (teıııd.) 

tıtı• d 
~l t 1 de yap. ille mektep inş. (temd) 

in ta-

tura-

de-

aç. ekı . 9103 57 

.. 6847 

" 
6625 67 993 85 

" 9349 53 - -

" 
9761 16 732 09 

pa:ı: . 984 48 

• 1999 07 149 94 
., 26941 16 20:?0 50 

, tıbtlasında yap. idarehane, iki aile evi ile 
Ilı • . 

bir tuz kapalı z 7211,99-33~5.22 1221 41 
rı ınşaası 5801.77 

.. , 
~k-Havapzı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
~. ı,I> p· 
'ilıljd c ıyade Atış okulunun elektrik teaisatı yap. pax. 1952 50 
~ ' Yap. telefon binası dahılinde 2000 abonelik kapalı z. 200000 -

1 
telefon santralı tesisi (şart. 5 L) 

~ ~ 8ll~at, Elbise, Kundura, Çamaşır V •S, 

'llıl 
~-~ elbiselık kumaş: 9641 m. (şart. 140 kr) 
lırt •~ırlık bez: 42144 m. 

' \ Çorap: 15900 çift 
'r,ı Çorap: 9300 

~l " 
~e yutıklık bez: 15779 111 . 

~ ve büro eşyası, Muşamba-Hah v.s. ~ Y•, 
t llıe~a: 100 ad. - Jezlong: 100 ad.·etıı.jer: 100 ad . 

dolabı: 12 ad . - telefon masası: 35 ad. 

iÔ ~' 
. .ı ~~ferrik 
,ıır~ı~ 

b 'Pi· 25 "'t, · t. · k•lın kınnap: 7 t. 
~'t çul: 115000 ad. 

' ~ ~, "•t naalzemeıi: 188 kal. (temd) 
'l'ıb dış liıtik: 70 ad. 

• ) ~ 0kı.ılu çamaşırhanesi için aksam ve teferruatı: 
, ~ tlcQıı 

~ 11ı1,, 
~ I ' Ve yaylı halka: 29 kalem 
il' t?ı~ Ve bakır perçin: 55 ,. 
'ilııi ıf maden vidası: 69 ,, 
\ t Ve • • 'lr pırınç afaç vi daları: 94 kal. 

Ot: 1 d 'r tt• a . 
'~l•r aleti: 50 ad. 

kılıfının yıkanması: 300 ad. 

~t~ 
e ~t, Sebze v . s . 
il ~'tıı. 
~~ ~ ~-: ·1135,2 t. 

... ij-,,, 2f), 1 t. 
\'hı- •l. Pirinç: 16 t. 
\dty lıralanmaeı: 1300 dönüm 
}~ •t: 18 t . 
~ Peynir: 4 t. (temd) 

t ) tvlüzayedeler 
ıitd~ ---:-
~~td/: . 17376 k. • arpa: 8400 k. - çavdar: 3895 k. 

tr ~1rıko: 300-400 k. 
~ 1~ Cıtıleket hast. 2 ay zarfında vefat eden eş-

~llt eşyaları 

•to•obil 

kapalı z. 27958 90 

" 10536 -
aç . ekı. 3498 -

" 
:3441 -

,, 5680 44 

kapalı z. beh. 27-20 - 9 
aç. ekı. 2185 76 

pa:.r.. 
.. 
,, 

aç. ckıı. 4630 
pu. 

kapala z . 9740 

" 8880 -

• 19707 -

• 23666 -
pu. 6780 -

5000 
paz. 

paz. 
.. 
" 

kapalı "'-· 5950 -
.. 17001 -

aç. ekı . 1800 -

aç . art. 

" 
,, 250 

146 47 
'1 250 -

2097 -
79ıl 20 
263 -
258 07 
426 30 

420 -
163 93 

347 :lS 

7~0 5 ) 
666 

1478 03 
1774 95 

375 

203 
379 -
331 
439 -

1283 -
135 

37 50 

İzmir Vilayeti 
.. 

Isparta Nafıa Müd. 
,, Vilayeti 

Balılteair ,, 

Kuşadası Ş rince Bded. 

Tophane Lvz. SAK 
Balıkesir Vilayeti 
Erzurum lnhiı . Başmüd. 

Tophar.e Lvz. SAK 
lst. Telefon Miid. 

25·4-38 
25-4·38 
16·4·38 
22-4-38 

I 1·4-38 

11-4-38 

15-4-38 
5-5-38 

25·4-38 

11-4-38 
26-5-38 

Ormıın Kor. Gen , K. SAK 25-4·38 

" 25·4-38 

" 22·4-38 

" 29-4·38 

" 25-4 -38 

lııt . Sıhhi Müc• AEK 25-4-38 
M. M. V. SAK 26·4-38 

İnhiı.arlar U. Müd. 28-4-38 

" 25-4-38 

" 18·4-~8 
M. M. V. SAK 25-4-38 
Ankııra Lvz. SAK 14-4-38 

Devlet D. yol. Ank. H paşa 10·5·38 

" 10-5-38 

" 10-5-38 

" 10-5-38 
Tarıua Belediye,i 28-4-38 e 
M. M. V. SAK 25-4·38 
Ankara Lv:ı. SAK 11-4-38 

lıparta Ask. SAK 11 ·'4-38 

• 11-4-38 

" l<i-"-38 
lııtanbul Komut. SAK 25·4·38 
Vize Ask. SAK 25-4-38 
A.nkara Lvz. SAK 15-4-38 

THK Bünyan Şub. 12-4-38 
lz1:1ir Vakıflar Oir. 19-4·38 

,, Memleket Haat. Baıt. 27-4-38 

Tophane Lvz. SAK 14·4-38 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 
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11 -
11 -
16 -
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14 
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14 -
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a) M NAKASALAR 

İnşaat - Tami rat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümenınden: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu halde istek
lisi çıkmamış olan Edremidde yeniden yapılacak ilk mek· 
tep inşaatı 5 mayıs 938 tarihine tesadüf .. den perşembe 
günü saat 14 e kadar bir ay zarfında pazarlıkla verile· 
cektir. 

Bu işin keşif bedeli 26941 lira 16 kuruştur. 
Bu işe ait evrak şunlardır : 
Proje, mesaha cetveli, keşifname, 

eksiltme şartnamesi, fenni şartname, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

vahidi fiat cetveli, 
mukavele projesi, 

İstiyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde veya 
Daimi Encümen kaleminde görülebilirler . 

Pazarlığı Balıkesirde Hükumet binasında teşekkül ede
kül edecek Daimi Encümende apılacağından istekliler 
bir ay zarfanda hergün için müracaat edebilirler . 

Eksiltmeye girebilmek için 1938 yılı Ticaret vesikası 
ve Nafıa Vekal~tioden alanmış ve bu nevi işlere girmeğe 

salahiyet veren müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri 
şarttır. Muvakkat teminat 2020 lira 59 kuruş olup Maliye 
V ckaletinin bu babdaki tebliğine göre pazarlığı mütea· 
kıp Malsandığına yatırılacak Ye yahud bu miktar banka 
mektubile verilecektir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan 

Salıpaıarmda Eşya ve Teçhizat anbarının keşfi muci
bince tamiri 15 nisan 938 cuma günü saat 15 te T opha· 
nede levazım amirliği satınalma komisyonunca pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 1999 lira 1 kuruş· 
tur. İlk teminat 149 lira 93 kuruştur. Keşfi İstanbul K. 
inşaat şubesinden bedeli mukabilinde alınır. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Eksıltmeye konulan iş Erzurum İnhisarlar başmüdürlü
ğt\ne bağlı Malazgirt kazası dahiliade Ak tuzlasında 7211 
lira 98 kuruş bedeli keşifli bir idarehane 3325 lira 22 
kuruş b~deH keş ifli bir çatı altında iki şer odalı 
iki aile evi ve 5801 lira 77 kuruş bedeli keşifli 600 ton· 
luk bir tuz ambarı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
tiyle toptan münakasaya konulmuştur. 

İhale 25 nisan 938 tarihine tesadüf eden pazartesi gü· 
nü saat 14 de Erzurum inhisarlar başmüdürlük odasında 
yapılacaktır . 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1225 lira 41 
kuruş muvakkat teminat parası vermeleri lazımdır. 

İsteklilerin keşif, şartname ve projeleri İst:mbulda in
hisarlar umum müd ~rlüğünde ve Erzurum inhisarlar baş· 
müdürlüğünde tuz fen şubelerinne görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik ve · 
sikasını ve bir teahbütte en az on bin liralık buna be:ı· 
zer inşaatı eyi bir surette yaptıklarım isbat edecek ve· 
sikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve isteklilerin müoakaaa 
ve ihale kanununda gösterilen şerait ve evsafı tamamen 
haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektubları kırrnızı mumla mühürlü olduğu halde 
yukarıda yazılı saatten bir saat evvel Erzurum iohi11arlar 
başmüdürlüğü eksiltme komisyonu riyasetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarında bu saatte ko'llİ.'J· 
yonda bulunmaları lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Isparta Vilayeti Uaimi Encümeninden: 

Örkenez·Hüyük yolunda yeniden yaptırılacak 8+ 185: 
13+103 kilometreleri arasındaki 5154 lira Jı kuruş be· 
deli keşifli 21 adet ve 14+ 46: 30+564 inci kilometreleri 
arasındaki 4195 lira ~ 1 kuru' bedeli keşifli 22 adet nen. 
fez ki ceman 9349 lira 53 kuruş bedeli keşifli 43 m::ı-
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feı:in ihale bedelinin yarısı 937 ve diğer yarısı 938 yıh 
bitçelerinden verilmek fartile açık eksiltmeye konuldu. 

Eksiltme 22.4.~38 cuma günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve bunun müteferri evrak para
sız viliyet daimi encümeni kaleminden alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenleriu 702 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve müteahhidlik vesikası bu gibi itleri 
yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde mu
ayyen Yakta kadar vilayet daimi encümenine müracaat
ları. 

Kuşadası Şirince Belediyesinden: 

829 lira 40 kuruşluk köyi.imüır: okulunun 29 penceresi
nin demir çerçeve işi ile 165 lira 8 kurllşluk antredeki 
çah tamir işinin ihalesi yapılmadığmdan İzmir Kültür di
rektörlüğftnde, Kuşadası Kültür işyarhğıoda •e Şirince 
belediyesinde bulunan şartnameye göre bir hafta müd
detle ve pazarlık suretile ihalesi t 1.4.938 pazartesi ıüo~ 
•aat 14 de yc.pılacaj'ı ilin olunur. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Temdiden açık ;eksiltmeye konulan iş: Ayvalık-İzmir 
yolunun Altınova köprüsü arasındaki kısmın tesviyei tü
rabiye ve kaldırım inşaatı olup keşif bedeli 9761 lira 16 
kuruştur. Muvakkat teminatı 732 lira 9 kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır : Profil, arzani maktalar, 
takip ve tahrik türabiye cetvelleri, mesaha keşif, vahidi 
fiat cetveli, eksiltme ~ilrtnamesi, mukavele projesi, bayın· 
dırlık işleri genel şartnamesi . 

İstiyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde veya 
Daimi Encümen kaleminde görebilirler. 

Ekıiltmeye konulan inşaat için talibi tarafından teklif 
edilen yüı:de iki tenzilatı haddi layık görülmediğinden 
11 nisan 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
hükumet binasında teşekkül edecek Daimi Encümende 
eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

Eksiltmeye iirebilmek için 1938 yılı ticaret vesikası 
ve muvakkat teminatın malsandıiına yatırıldığına dair 
makbuz ve 1938 yıla için Nafıa Vekaletinden alınma•ı ve 
bu nevi işlere rirmeğe salahiyet veren müteahkitlik ve
sikası veya Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınacak mü
teahhitlik vesikasının ibrazı meşruttur. 

isteklilerin yukarıda yazılı tartlar dairesinde hazırla
nacak muayyen gün ve saatte Vilayet Daimi Encümene 
müracaatları ilin olunur. 

lzmir l H Daimi Encümeniııdeıı: 

Aliaga pl!jında yapılacak yapı 6847 lira aç.n tutarile ve 
15 gün miiddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlt:rinc gör!! hazırlaya
cakları teminattan başka gereken belgelerile birlkte 25 ni
san 938 pazartesi günü saat 11 de Daimi erıt'ümene haı

vurmaları. 

• • * lncualtı plajında yapılacak yapı 9103 lira 57 kuruş 
açın tutarile ve 15 giin mliddetle açık ek.-iltmeye konıılınu~ · 

tur. İsteklilerin 2490 ~ayılı yasa hükümlerine göre hazırla
yacakları teminattan başka gerekken bclgerelile t,irlikte 25 
nisan 938 pazartesi saat 1 l de ili daimi encümenine başvur
maları. 

l::ıparta Nafıa Müdürlüğünd~rı: 

Ek iltmcye konulan i~: Eğridir hükümet .ırnnağı 3 ıincü 
kısım inşaatı kc~if bedeli 6625 lira 67 kuru~tur. 

Bu işe aid §artname ve enak şunlardır; 
A-Eksiltrne şartname:ıi 
B-i\Iukavele proje i 
C Bayındırlık şartname i 
D-Fenni şartname 
E-Keşif cerlveli. 
Bu iş 1 : l.938 den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 16.4.938 ğünü saat 11 de Nafıa m{iJürlüğü dıt
iresinde te1'ekkül edecek komi yon<la açık ebiUme suretile 
füale i yapılacaktır. 

Ek iltnıeye gin:bilmek için isteklilerin 993 lira 85 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri ve bundan ba~ka aşağıda 
yazılı vesikaları ibraz <':tmeleri lazımdır. 

A Müteahhitlik ve ika ı 

B-Bu gibi işleri v~ya benıerirıi yaptığına dair ehliyet 
ve :ka::ıı. 

C - 938 yılına ait ticaret odası vesika:ıı, 

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

MÜNAKASA GAZETESi 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunddn: 

Maltepe Piyade atış oku1unun elektrik tesisatının pazar
lıkla ek iltmesi 11.4.938 pazartesi günü saat 13,30 da Top
hanede levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır, 
Keşif bedeli 1952 Jira 50 kuruştur. İlk teminatı 146 lira 
47 kuruştur. Şartname ve keşif komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

1stanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Şişlide yaptırılacak telefon binası dahilinde 2000 abone
lik bir telefon santralı tesisi işi kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu tesisatın keşif bedeli 2o~ı bin ilk teminatı 

1t250 liradır. Eksiltmesi 26.5.938 tarihine müsadif perşem
be günü saat 15 de müdürlüğümüzün Tahtakaledeki merkcz
binasında toplanacak alım satım komisyonu huzurunda icra 
edilecektir. Bu işe aıt ~artname ve teferruatı 5 lira muka
bilinde hergün levazım dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en az LOO hin liralık hu 
işe benzer iş yaptıklarına dair referans ile 938 takvim se
nesine ait müteahhitlik ve ticaret odası vesikaları, teminat 
makbuı veya banka mektublaıının muhtevi kapalı zarflarını 
mezkur tarihte ~aat 14 e kadar alım satım komisyonuna tev

di etmeleri lazımdır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Orman Koroma Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan : 

Orman koruma a-enel komutanlık kıtaları ihtiyacı ıçın 

9841 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf usulile iha
lesi 25 nisan 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
Y enişehirde komutanlık binasındaki satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 27958 lira 90 kuruş ve muvakkat 
teminatı 2097 liradır. 

Şartnameler bir lira 40 kuruş mukabilinde ıatınalma 
Komisyonundan alınabilir. 

İsteklilerin şartnamesindeki yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyona vermeleri ilan oluour. 

• * • Ormao koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
42144 metre çamaşırlık bezin kapalı zarf usulile ihalesi 
25.4.938 pazartesi günü saat 15 te Ankaratia Yenişehir
de komutanlık binasındaki satınalma komisyonuoda yapı
lacaktır. 

Muhammen bedeli 10536 lira ve muvakkat teminatı 
790 lira 20 kuruştur. 

Şartnameler hcrgün parasız olarak komisyonda g~rü· 
lebilir. -

İsteklilerin şartna • .nesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat ev•eline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

* • • Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı 
içio 15900 çift tire çorap açık eksiltme ile ihalesi 22.4.938 
cuma günü saat 11 de Ankarada Yenişehirde komutanlık 
binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3498 lira muvakkat teminatı 263 lira 
Şartnamesi herıün parasıx olarak Komisyonda görü

lebilir. 
isteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesin

deki vesikalarla ihale gün ve saatında komisyona müra· 
caatları ilan olunur. 

• * • Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı 
için 9300 çift yün çorap açık eksiltme ile ihalesi 29.4 938 
cuma günü saat 10 da Ankarada Yenişehirde komutan
lık binasındaki aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3441 lira muvakkat teminatı 258 
lira 7 kuru~tur. 

Şartnamesi hergün parasız olarak komisyonda görü· 

le bilir. 
İsteklilerin mu•akkat teminat makbuzu ve şartuame

sindeki vesikalarla ihale gün ve saatinde komisyona mü
racaatları ilan olunur. 

* • * 1 Orman koruma ıenel komutanlık ihtiyacı i-
çin 15779 metre yatak ve yastıklık açık eksiltme ile iha
lesi 25.4.38 pa%artesi günü saat 16 da Ankara da Y enişe
hirde komutanlık binasındaki satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 5688 lira 44 kuruş muvakkat 

!eminatı 426 lira 30 kuruştur. 
3- Şartnamesi hergün parasız olarak lrnmisyonda 

görülebilir. 
4- İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şart

namesindeki vesikalarla ihale gün ve saatıada komısyona 
müracaatları ilan olunur. 

9 NiHD ·~ 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Halı YJ;. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonuodaıı: 

Hepsine tahmin edilen fiat 2185 lira 76 kuruf ol•: 
12 adet ekmek dolabı ile 35 adet telefon masası aÇ• 

ekıiltme ıuretile satın alınacaktır. ·s 
Şartname ve resimleri hergün MMV Satınalma l(oıf1 

yon unda görülebilir. 
İlk teminatı 163 lira 93 kuruştur. l•' 
Eksiltmesi 2G nisan 931 sah günü saat onda yap• 

caktır. .. •' edecek olanların mezkür guo ~ Eksiltmeye iştirak 
saatte MMV ıatmalru komiıyonunda bulunmaları li11 

dır. / 
~~~~~~~~~~~~~.-----_.,r 

· A\üteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Muhtelif ebatta 70 adet iç ve dış lastik açık eksi~ 
ile aatm alınacaktır. Hepsinin tahmin edilen fiatı . f6 
liradır. İlk teminat 347 lira 25 kuru,tur. Eksiltme•• , 
nisan 938 paz:artesi ıünü saat 14 dedir. Şartnamesi l<:e 
misyonda a-örülür. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat lf 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncümaddeleriode yazılı ~ııı' 
lerle birlikte muayyen iÜn ve vakitte MMV sahil' 
ko. nunda bulunmaları. 

._ı sio' 
• • • 50 adet rüzgar aleti satın alınacakhr. rı~P d~ 

tahmin edilen fiat 5000 liradır. İlk teminatı 375 br• ,r 
Eksiltmesi 25.4.3S pazartesi günü saat 14.30 dadır. Ş•" 

· l k · d - ·· l b'l' Ek 'lt11117 ı namesı satına ma omısyonun a goru e ı ır. sı J 

gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 "~o 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyeaı 
ve vakıtte MMV satınalma komisyonuna müracaatları· 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 
~ 

Belediyemizce muhammen bedeli 6780 lira olan pi_ 

yangın arazözü şartnamesi dairesinde !tir ay zarfınd• .. J 
zarhkla alınacağından isteklilerit& 28.4.38 perşembe fil 
ne kadar belediyemize müracaatları ilin olunur. 

. ·od'' 
Devlet Demiryolları ye Limanları lşletmeaı Umum ldaresı .. 

. a"ı 
Muhammen bedeli. muvakkat teminat ve isimleri aş t"., 

yazılı muhtdif Rorırlela, Gupilya ve vidıslar 10 5.9~. 
günü aat 15 ten itibaren ıra ile ve kapalı zarf usulu 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. t ı 
· · k · 1 · l · d l \•akk:l Bu ışe gırme · ıste!en e~ı~ ıız~ m a yazı ı ınu.. tıbit 

ıninat ile kanunun taym ettığı vesılrnları, Nafıa mutes . 
vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar kof11

1
' 

reisliği11e vermeleri lazımdır. ·re. 
Şartnameler parasız olarak Ankaradn malzeme da\111' 

deıı, Haydarpaşada Tesellüm ve evk şefliğinden dağıtı 
tadır. 

1 Liste 

Muhammen 
bedeli 

N. Cinsi Lira 

1 2<J ka\rm rondela ve vavlı halka 9740 , . 
2 

,.. . ) ) )) gupılya va hakır perçin 8880 

3 69 )) muhtelif maden vidası ııt'~ 
ve civata 19707 ...ıtr.!-

4 94 )) Demir ve pirinç ağaç 2:~666 ı ı' 

Ankara Levarım Amirliti Satınalma Komİ•yonuod•11 ' 

İstasyon askeri konakta mevcut 300 yatak kılıfıoı" -
j1 

kanması pazarhğı l 1.4.938 saat 15 te Ankara le\fl 
mirliği satınalma komisyonunda yapılacakhr. 

Görmek isteyenler istasyonda konak müdürlüğüne~. 
zarlık için belli vakitte komisyona müracaat edilıne 

d Jl: 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma KomisyonuP ~ 

' Harp okulu çamşırhanesi ;çin yedi kalem ak aJJl ı 
fcrruatı pazarlığı 14.4.()38 saat 14 de Ankara levazıfll 
liği satınalma komisyonunda yapılac.aktır. 

l k beJ)I 
Li teyi görmek iizcre hergün ve par.ar ı ıçın 

kitte komi;,yona rrıüracnal edilmesi. 
• • • 

25 ton bel ipi ile 7 ton kalın kınnap 
Bak: İnhıs. U. Müd. ilanlarına. 

• • • • f 
188 kalem hırdavat malzemesi ahı acaktır. Bal<· 

U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lıtanbul Komutanlığı Satıoalma Komi•yonund•
0

: tı 
İstanbul Komutanlığına bağlı birliklerin Hay~•"; 

1300 dönüm çayır kiralaoacakbr. Kapalı zarfla dl 
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~ .. 1!38 

UyuM urucu Maddeler inhisarı bedellerini baf sana 
~llrfında ödemek üzere aldığı 1934 ve daha evvelki 

••neler mahsulü konsinye afyonların bakiye Oç 

senelik taksitlerini defeten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 

İnhisarından : 
ttti~tnclik satışlarımızın yüzde 30 una iştirak ettirmek su· 

Ilı h t bedelleri ödenınekte olan 93.t ve daha evvelki seneler 

1,:1 •ulü konsinye afyonların iki ae nedenber! verilen taksit-

e takriben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

ltt~eıkur Afyon ıabiblerine mahza bir yardım olmak üzere 

dtf' kalan üç ıenelik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren 
aten ~d . k ·ı . . ~ o enmeaıne arar vera mıştır. 

ı. laltadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının ıııra No. 

,_tına nazaran aşatıda gösterilen tarihlerde İatanbulda İdare
'tt llıüracaatlan lüzumu ilan olunur. 

td •tanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat 
t~· d 'Yeceklere ait olan bakiye bedeller bundan e·:vel yapıl· 

1~ gibi Banka vasitasiy le kendilerine ha vale edilecektir. 

t Uayycn tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müra· 
'•tı arı tediyatın sonuna bırakılacaktır. ( 1929) 2 3 

No. Tarihi Gün ----lOOo-1015 1 Nisan 938 Cuma 

1016 l030 4 " ., Pazartesi 

1031 1045 5 ., ,, Salı 

1046 1060 6 ,, ,. Çartamba 

1061-1075 7 • " 
Penembe 

1076- t(K)() 8 
" .. Cuma 

1091- 1105 1 1 ,, ,, Pazartesi 

1106 1120 12 ,, ,, Salı 

1121-1135 13 ,, • Çarşamba 

1136-1150 14 
" 

,, Per.şembe 

1151-1165 15 ,, " 
Cuma 

1166-1180 18 " 
,, Pazarteıi 

1181-1195 19 ,, .. Sah 

1196 - 1210 20 • ,, Çarpmba 

1211- 1225 'll " " 
Pertembe 

1226-1240 2-' " 
,, Cuma 

1241 1255 25 " 
,, Pazartesi 

1258-1270 26 .. " 
Salı 

1211 - 1285 27 
" 

,, Çarşamba 

1'286-1300 28 ,, ,, Perşembe 

1301- 1315 29 ,, ,, Cuma 

501-520 2 Mayıs 938 Pazartesi 

521 -540 3 " 
,, Salı 

541 560 4 ,, ,, Çarşamba 

561 - 580 5 .. ,, Perşembe 

581-600 6 " n Cuma 

601-620 7 ,, ,, Cumartesi 

~ı-__ .. 
·~ Ilı 81 25 nisan 938 pazartesi günü saat 16 dadır. Muham-
~ t:n tutarı 5850 liradır. İlk teminatı 439 liradır. Şartna
t~~s~ her gün öğleden evvel komisyonda görül~bilir. İs
lq lıl~rin ilk teminat makbuzu veya mektublarıyle 2490 

MÜNAKASA GAZETESi 

j İnhisarlar U. üdürlüğünden: \ 1 

,.~ ı 
~-21.:11.938 tarıhinde ihale edilemeyen Gaziantep M .. d" . 

lüğün~ bağlı Akçakalede yaptırılacak İdare binası i~ş::. 
tı yemden ka_palı zarf usnliJe eksiltmeye konmuştur. 

. il- K:şıf bedeli 10605 lira 81 kuruş ve mu\'akkat 
tem matı 79.).5 J liradır. 

Sayfa 3 

Lundi l l ·4· 1938 

Const. guerite et reııervoin~ d'eau (Dir. Voie Aerien de l'Etat) N. 658 
lmpression de registres (Dir. Comptabilite privee lzmir) N. 656 
Conıt. fondamentale et const ~at. diapensaire de tabaca a lı:mir 

(Dir . Gen. Monopoles) N. 620 
Operation pr. reforme a la riviere Bakirtchay (Ministere Trav. Pı.ıb . ) 

N. 635 
Robinet et aecessoires en laiton et tuyaux et ling-ot de plomb 

(Adnıinistrat. E.aux lst.) N. 641 
Const. en uralte s/ route Ankara-Kirc:hebir {Vil. Ank.) N. 646 
fıl metallique, articles en verre et produils pharma~eutique (Oirec. 

E.cole lngenieur) N. 646 
Serre kaki (Miniıtere Der. Nat.) N. 647 
Foin (Command. Ist) N. 648 

.. -~il- Eksiltme 1 1.lV.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
guo.u sa~t 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besın~_ekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarf- ı 
lar munakasa ~ünü eıı geç saat 13.30 za kadar adı ge· • 
çen_ A~ım Komısyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verılmış olmahdır. Conıt. konalt rouverneoıentnl a Boyabat (lJir. Trav. Puh. Sinop) N. 648 

1 
Lingot d'etain, tuyaux de fonte encre et ,·ernis (Chemin~ de Fer 

Etat) N. 649 
lİV ~ Şartname ve projeler 53 kıırıış bedel mukabilin

de nhısarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep 
Başmüdürlüğünden ve Akçakale Memurluğundan alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni ev
rak ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 
aynca vesika almaları lazımdır. 

1 
• VI Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ile V 
ır:cı m_ddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkat güvenme parası ıteya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa 
g~nü en geç saat 13.30 za kadar adı geçen Alım Ko
mısyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol· 
ması lazı.ndır. ( 1660) 4-4 

• * * 
l- Şartname ve nümuneleri mucibince 3000 tabaka 

10X 100 cb'adında lüks kağ.dı ile 12000 tabaka kırmızı 
hareli ahiuıinyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

.. Jl- Pazarlık 15.lV.938 tarihine rastlıyan cuma gü· 
nu ~aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Ştıbesin· 
dekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler hergün parasız olarak sözü geçen 
Şubeden alıııabiiir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
aaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1682) 3-4 

• * • 
l - 30.3.938 tarihinde ihale edilemiyen 188 kalem mal-

zeme gruplara ayrılarak pazarlığı ayrı ayrı yapılmak ü
zere yeniden eksiltmeye konmuştur. 

H- Pazarlık 18.lV.938 tarihine rastlıyan paı:artesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda y3pılacaktır. 

lll- Li8teler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(1953) l-2 

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

l- Yukarıda cins ve ıniktarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnnıne ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

Tuyaux de fonte anne:ıux et couvercles Menhol (Oir. Telephones 
lst.) N. 649 

Beurre, riz et ~ıvon (Command. lst.\ N. 650 
Fil de laiae (Gendar . Guedikpacha) N. 650 
Semi·coke (Hopital Model Ank.) N 650 
Rep. au musee Topbpi (Dir. Trav. Pub. lst.) N. 650 
Conıt. ıarafe depôt ete. (Bınque Agricole Suc. Manisaa) N. 650 
Toile p. doublure (Command. Gen . Gend. Ankara) N. 651 

1 Articles en fer (Chemins de Fer Etat) N. 651 
Transport d'articlas monopoliscs (Dir. Monopole Konia) N. 651 
Benzine (Ministere Def. Maq N. 651 
• Tôle1 ondulees et ch:ırpente (Oir . Trav. Pub. Ordou) N. 66 > 
Goudronnage et zinraıre de poteau te l epheniqueı (Municip. }9t.) N. '52 

, Jnt. projecteur (Ministere de l'lnterieur) N. 652 
Const. Bat Monopoies a Aktchakale (Dir. Gen. Monopoles) N. 652 
Extrııctioıı et transport de pierres et conıt. cabaneı (Dir. Trav. Pab . 

Ordou) N. 6S'i 
Const. station pr. essai (Dir. Trav. Pub. Kaisseri) N. 654 
Const. Bat ecole primaire (Kay111akamat Haymana) N. 654 
Haricots aecs (Div. Kirklareli• N. 655 
Bois de ıapin \Chemins de Fer Etat) 757 
* Bois de Chene (Dir. Foret Kutahya) N. 660 
Moteur Dieael (Municip. Menemene) N. 660 
Provisions (Dir. Vakouf Kadıkeuy) N. 660 
Const. pr. separation (Dir Trav. Pul>. Ordou) N. 662 
Conıt. route (Dir. Vakouf Afio•) N. 662 
• Tranıformateur dentelles ets. (Dir. Ventes Douaneı lat.) N. 663 
Toile Branda pr. coı.ıverturea (lnt. Tophane) 664 
Comt. Buandrie lieu pr. ıe~sive au Bat. ecole interne Ahmetli (Mouhta 

Villafe Ahmetli) N. 664 

* Les asterisque't i:ıdiquenl une v1::ııte par voıe de surenchere, 

N. R.- Lea Noı ındiqueı en rerard des articles so11.t ceux dı.ı 

journal dans lequel l'avis a paru. 

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

8 - 4 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 

Kuş yemi (MilJet) 

Aşağı (Moins) Yukarı {Pluı) 

5 28 -
5 20 -

1 Yıla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
qf 
~ 1Yle beraber münakasa saatından en az bir saC\t evve· 
lıllt kadar teklif mektublarını Fındıklıda komutanlık sa-

il- Pazulık 28.4.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
hiıalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levaum ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili · Şartnameler parasız olarak herıcün sözü geçen 
Şubeden alıuabilir. 

Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Susam (Sesame) 
Çavdar (Seigle) 

4 5 -

7 10 -
39 - -
16 20 -
4 33 -

43 20 -
16 25 -

tıatrna komisyonuna vermeleri. 

İzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 

b~ Satepçioğlu ham içinde mevcut tahminen 300 400 kilo 
ltı tda çinko atılmak üzere açık artlrmaya çıkarılını;;-tır. Ki
alıUııun ınnlıammen bedeli 7,5 k.uru:;ıtur. İhalesi 19.4.938 

Ca 
1
gunü aat 10 dadır. Taliblerin Vakıflar idaresine mliı a-

at ar 
ı. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

liy F'en Tatbikat Okulunda mevcut iki adet köhne Ber· 
'lliae karnyoneti ile bir adet k6bne Oklant otomobili 14 
"aıall 938 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede le
•ctt ;rn arnirliği sahnalma komisyonunda açık arttırma ile 
li~ .. ~ ilcaktır. rahmin bedeli 250 lira temi_natı 37 buçuk 
•a,t ır. Otomobiller okulda görülebilir. isteklilerin belli 

te Komisyona gelmeleri. 

l V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ~e sa· 
atte yiızde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı i"eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1951) 1-4 

ARKİTEKT 
AYLIK, MiMARİ, ŞEHİRCİLİK VE 

TEZYİNİ SANATLAR DERGİSİ 
8 ci YIL 

Memleketimizde, sekiz senedenberi muntazam ve devamlı bir 
surette intişar etmekte olan bu Dergiye abone olunuz ve reklam 

veriniz. 
Abone şartları : 
Yıllığı 1 O lira 

Adres : Anadolu han 32·33 
Eminönü : latanbul. 
Telefon : 21307. 6 aylığı 5.5 ,, 

Nushalar ,, 

,-- - ö ' ' 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstcınbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: G~lata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

"--------------------------------

Yulaf (Avoine) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Sansar derisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 
Tavşan 

Kunduz 

,, 
,, 

GELEN (Arrivaıes) 

Afion (Üpium) k -

Buğday (Ble) 1055 -
Arpa (Ora-e) 25 25 
Çavdar (Seigle) 15 -

Un (Farine) 99 -
MISir (Maiı) 97 50 
Kepek (Son) 39 -
Keten tohumu (Gr. Lin) 18 75 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 

1 
Yulaf (foin) 
Susam {ıeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiehel 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromaıe B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

12 75 

33 -
10 -

lmtiyu aabibi •e yazı itleri 
DiN"..ktörii: l•mıU• Girit 

4 34 -
8 4 
1600 

300 

1000 

1800 

400 

1330-

GİDEN (Exportation) 
Razmol 160 -
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (milJet) 
Nohut (Poia ch1chel 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire) 
K ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbes Etranıen 

22 -

26 25 

Buğday (Ble) Liverpul 4 52 
,. ,, Şikago 3 84 
,, ,, Vinipek 5 79 

Arpa (Orıe} Anvera 4 -
Mısır (Ma'is) Londra 3 9 l 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 34 
Fındık {nois.) G.Hamburg 39 -

K • • 3S -

Ba11ld1ğı ·ıer: ARTUN Ba11mevı 
~11lat., Billw.- enk~ !\!:> 10 
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SAMEDI 

Quotidieo des Adjudicationı 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ 

--·-··---

ADMINISTRA 110~ 

Y oırhourtehou Hail 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe 8•11' 

Pour la PabJieit6 a'adreHer 
a I' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T elephone: 49442 

Bolte Poatale N. 1261 

Adreue T'leıırapbiqa•: 
!ıtaabul - M0NAKA5.A 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui Avis Officiels 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Priıı: 

eatimatif 
Ca•tioa. 

Proviaoire 
Ueu d'adjadication et du 

Cabier deı Charrea 
Jours Heure 

De la Direction Generale des Chemi11S 
de Fer de l'Etat 

A) Adjudications aa labais 

Cı>nstruction-Reparation- Trav Publicı·Materiel de Con~ruotion-Cartoıraphie 

Conat. 3 eme partie au konak rouvememental a Publique 6625 67 993 85 Oir. Trav. Publ. laparta 
Erri 

Conat. de 43 arebea • route Eukenea·Huyuk 
,, a la plare lndjiralti 
,, ,, ,, ,, Atial'a 

Rep. toiture et install. rrilles auıc fenetrem de i'e· 
cole Cbirindje (aj.) 

Travaax de nivellemeat et eonat. de route prea Je 
pon• Altinova (aj ) 

Co111truction bitimeat ccole Primaire a Edrc•it 
(aj.). 

Rcparation au depôt -le Salipazar 
Conatruction 2 babitations pour fonctioanairea bl

timent adminiatratif et dcpôt pouvant contenir 
600 tonHı de ael a la Hliae Ak. 

,, 9349 53 

" 
9103 57 

,, 6847 -
Gre a rre 984 48 

" 
9761 16 

• 26941 16 

,, 1999 07 
Pli cach 3325,22-7211,98 

et 5801,77 

Electricite-Gaz-Cbauffaıe Central (lnıtallation et Mater:iel) 

lnatallatien electrique a l'ccole de tir. Gre a rre 1952 50 
IHtallation ceatrale tclepboniqu pour 2000 aben· Pli caoh 200000 -

aee a la centrale .le Chiohli (cala. eh. L. 5). 

Haıhil1-ıent - Cbauaıureı - TiHuı- Cu1rs. 

Etoffe pour uniformeı d'ete : 9641 metres (cah.ch. Pli cach 27958 90 
P. 140). 

Toile pour liaıerie : 42144 m. ,, 10536 -
ChauHettH : 15900 paires Puhliqu• 3498 -

,, de laine : 9300 paireı ,, 3441 -
Toile pour oreillera et matelaa : 15779 m. ,, 5689 44 

Am•lement eeur Halaıitation et Bure~ :r~ ... ete. 

183 75 

732 09 

2020 59 

149 93 
1225 41 

149 47 
11250 -

2097 -

790 20 
263 -
258 07 
426 30 

Vilayet lıparta 
,, lzmir 

,, 
Municip. Chirindje Kucbacia 

Cea. Permaa. Vi la ye• Bali kesir 

,, 

Com. Acb. lntend. lst. Tophane 
Dir. Monopol es Erzourou• 

Com. Ach. lnt. lıt. Tophane 
Dir. Telepbone1 l.tanbul 

Com. Aeh. Command. Gen. Protee· 
ti on des Ferets Ankara. 

idem 

" ,, 
" 

16·'4·3& 

22-4-38 
25-4-38 
25-4-38 
11-4 38 

11-4-38 

5.5.38 

15-4-38 
25-4-38 

11-4-38 
26-5·38 

25-4-38 

25-4-38 
22-4-38 
29-4-38 
2~-4-38 

11 

16 -
11 -
11 -
14 -

14 -

14 -

15 -
14-

14 30 
15 -

11 -

15 -
11 
10 
16 

Lits : 100 pieces· Chaise-lonrue : 100 piece•· Eta· Pli eacb 420 - Dir. Hyr. Assiat. Soc. Djarhalogbtou 25-4-38 15 30 
rerea : 100 p. 

Armoirea : 12 p.· Tabi pour teleplaone : 35 p. 

Divers 

Rondellea et ann•aux a reaaort : 29 lots. 

Goupilles et rivetı tıle euivre : 55 lots 
Oiven via et boulonı a mctaux : 69 lota 
Vis en fer et en laiton a boia : 94 lota 
Corde (bel ipi) : 25 t.· Ficelle: 7 t. 
Toilea de laine : 115000 p. 
Articles de quiacıillerie : 188 lots (aj.). 
Divera articlea pour le lieu de leHİVe a l'ec•le ... 

ruerre : 7 lota 
Luaivare de matelas : 300 p. 
Cbambre a air et pneux : 70 p. 
Appareila pour vent ; 50 p. 
Arroseuse : .1 p. 

Pro.visi9ns 

Beurre : 18 t. 
Location d'une prairie 
Froıaare blanc : 4 t. (aj.). 
Paille: 135,2 t. 
Orre: 126,1 ,, 
Riz: 16 t. 

B) Adjudications a la sureıcbere 
Blea: 17376 k.· Orre : 8400 it. Seirle: 3895 k. 
Auto camelote 
Zinc: 300-400 

Publique 

Pli cach 

,, 
,, 
,, 

Gre a i're 
,, 
" 

Gre a rre 

,, 
Publique 

Gre a re 

Pli eacb 

" Publique 
Gre a rre 

• ,, 

Publique 
,, 
" 

2185 76 163 9, 

9740 - 730 50 

8880 - 666 -
19707 - 1478 03 
23666 - 1774 95 

4630 - 347 25 
5000 - 375 -
6780 -

17100 - 1283 -
5880 - 439 -
1800 135 -

203 -
379 -
331 

250 - 37 50 

Co•. Acb. Min. De!- Nat. Ankara 

{ Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
Bareau d'Exp. H.pacha 

idem 

" ,, 
Com. Aoh. Econ. Monop. K.tache 

,, 
,, 

Cem. Ach. lnt. Aakara 

" Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ank. 
,, 

Mu•icipalite Tarsous 

Com. Acb . Milit. Vid 
Com. Aeh. Coamand. lat. Findildı 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Milit. Isparta 

,, 
,, 

Lipe Aviation T llrque Suc. Bumiane 
Com. Ach. lnt. lst. T ophaae 
Dir. Valtouks lzmir 

26--4-38 10 -

10-5-38 15 -

10-5-38 15 -
10-5-38 15 -
10-5-38 15 -

28-4 38 15 30 
25-4-38 14 -
18-'4-38 15 -
14-4-38 14 -

11-4-38 15 -
25-4 38 14 -
25-4-38 14 30 

Juaqu'au 28-4-38 

85-4-38 
25-4-38 
15-4-38 
11-4·38 
11-4-38 
44-4-38 

12-4-38 
14-4-38 
19-4-38 

16 -
16 -
15 -
14 -
15 -
15 -

14 
14 30 
10 -

Divera rondellea, reupillea et Yİ• tlo•t lea Yal••" 
et rarantiea previaoirea •o•t indiqueea ei·baa .. reat • 
parement par voie tl'adjudication aoua pli caelaet' I• 
ınai 1938 a partir de 15 h. au loeal de l' Admiaiatr•tl" 
rale i A•kara. l' 

Ceux qui deairent y premtlre part tıloi.-ent re••ttrt. 
aideaee de la CommiHien le jour de l'adjvdicatio• J 
b. leura offrea, lea ıarantiea proviaeires indiquiel 
certificata exigea par lai loi et un certifieat de co•P 
ne par le Miniatere dea Travaux Publica. l 

Lea cahierı des clıargea aent diatribuea rratuiteıa•11* 
ra par le Service dea Approviaionnements et a Hayd 
le Bureau de Reception. (1 

No. de Materiel V aleura 
liateı eıtimati..e• 

Ltqı _ 

1 29 articlea rondellaa e• anneaux a rea10rt 9740 
2 55 articlea roupillea et riveota de cuine 8880 
3 69 articles divera viı et boulonı a metaux 19707 

' 4 94 articles viı en fer et en laiton a ltoia 23668 

Pazartesi 11.4.938 

Su depeH n ltekçi kultlbeai İ•f· (Dul. Hnayol. 
E.-rakı matltua ve defatar (İsmir Muhaa. Mlcl.) .~ 856 

lzmir tltün bakım Ye itleteme ninia temel kazıkları iti 
MDd.) .,:. 620 ,.., 

İzmirde yap. tütün bakım ve iıleme ni iq. \ İ:ıla. U. ""' 
Bergamatıla Bakırçay OYHI ve nehir ialalaab ameliyata ( 

kileti) J'! 635 
Brooz musluk ve teferruata (lat. Sular İd.) ,.,; 641 
Külçe kurşun ve kurtun borulara (lat. Sular ld.) .N: &fi 
Ank.-Kırtehir yolunun araaında aafalt kaplama İfİ (;./' 

·'! 646 
Madeni v.a. cin• tel (Yikı. MOh. Mek.) .\! 148 
Eczayı bbbiye Ye cam etya (Yüka. MGb. Mek.) .\! &d 
Haki tayak (MMV) -'~ 647 
Yulaf (iat. Komut.) ~': 648 
Boyabat bü"umet konatı ikmah inf. (Sinop Nafıa MI~) 
KDlçe kalay (DDY) .\! 649 
Dak•e boru ve teferruata (DDY) "'; 641 
Karbon mürekkebi ve verniti (DDY) ,,! 6'9 
Yarık boru ve menhol kapak ve bileziti (lat. TelefoD 
Tereyağ (İat. Komut.) ,,: 650 
Pirinç • ,, ,, ,, 650 
Sabun ,, ,, ,. 6SO 
Yün fanila ipliti (lat. Jaadar. SAK) .~! 650 

1 Sömikok (Ank. Nlrnuae Haıt.) ,,! 650 
Topkapı sarayı müzeai tamiri (lat. Nafıa Miti.) .,; 850 
GlSztaşı (Ziraat Vek.) J'\; 650 
Garaj, depo .-.ı. İaf. itleri (TC Zir. Baak. Maniaa Şo~ 
Astarlık ve çamaşırlıkbez (jndr. Gea. Komut.) .~! 651 
Demir malzeme (DDY) .\! 651 I 
İnhaisariye mamulita nakli (Koaya lnh. Batmücl.) .~ -
Benzin (MMV) ,,! 651 
• Oluklu uç ile kereate (Ordu Nafıa Miti.) ~'! 812 d 
T elefen direti katranlanmuı ve cinkolanmaaı (l.t. B•I" 
Harici projektör teaia. (Dahiliye Vele.) ,,\! 652 
Akçakalede idare binaaı İ•f· {inlaiı. U. Müd.) .Y! 852 
Ünye-Terme yolunun araaıada blokaj Ye bam tqıD 

çıkarılıp yol kenarında ihzara (Ordu Nafıa Mld.) }(! 
Daimi tamirat ameleai barakaaı int. (Ordu Nafıa Mü~.) 
Kayıeride yap. yonca cleaeme ye ıalala iataayonu i9f• 

Nafıa Müd.) -'~ 654 
İlk okul binaaı İ8'. (Haymana Kaymaka•.) .~ 155 
Kuru faaulye (Kırklareli Tüm.) ,,! 85' 
Çam dilme (DDY) ,,; 657. 
• Çam odunu (KGtahya Ormaa Mühen.) N! a.> 
• Ma Yarını Burwas KGçük~ekmeçe rlll balak Hl••~ 

(iat. Defter.) ~\! 660 
Elektrikli dizel motörü (Menemen Beled.) ,,,! 860 
Kuru f asulya, mercimek, pirinç, ıadeyat, nohut .-.ı. 

Vakıflar Dir.) •'! 860 
Bilme intaıı (Ordu Nafıa Miti.) J'! 612 
Beton arme klpri ı•t· (Mardin Vil.) 11! 662 
İt Bankaaı lSnüncleki yaya kaldırım İ•f· (Afyon Vakıf· 

.,2 662 
• tranaformatör, Hnt ipekten korcleU .-.a. (lıt. GI•'' 

J' ! 8i.1 
Branda •tya irtüaü (Tophane Lyz.) .:\! 663 
Ahmetli yab mek. illveten yap. laamam, çamaıırhaDe '' 

İDf. (Ahmetli Köy Mulatar.) ,,! 884 


