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1 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehancmizde görüşülür 

T elgr. : ist. MÜNAKASA 
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c:l) ~ünakasaıar 

İtıfa.at Ta . N f' . l · M l H 
8 

, 11'\Jrat, a ıa ış erı, a zeme, arita 
•lılce · B 
B,1ı~''·. andırma yolundaki "Karadere,, köprüsile 
iıı eıır-Bursa yolundaki •y ayaköy,, köprülerinin 

'4 fl•tı 

Sı~:~?a P•111uk ıslah istasyon binaları inşaatı 
,. L olcat yolunuD aruındaki yola lüzumu olan 
"'rıı;e t ·h Cib ı· •tı ı zarı 77520 Ad. 
a ı t'"t~ 

fi ( u Un bakımevinde yap. tadilat ve tamirat i-
fl01•t Ş•rt. 51 kr) 

t baaede tütün bakımevi ve müdürlük. binuı in-

i •ıı (temd) 
•t o 

· nive ·ı · k b' .... . r11 esı mr . ınasının çah kurşunlarının ta· ... ırı 
A"k . 

b.' ıat•ıyonunda Devlet Demiryolları umumi id:ıre 
-~~~sının şehri cephesinde parke kaldırım Üzf'rine 

• tla ltaplanm•sı i~i (şart. 63 kr) 

aç. ekı. 1534 88 

kapalı :z:. 34806 76 
aç. eks . 7666 73 

kapalı %. 10124 64 

" 

paııı. 719 -

kapalı :z:. 12600 -

haçlar Kr 'k . ~ ını •e ispençiyari alat, Hastane Lev. 
Aıitfe · 

llık: 200 k. - rlis erin: 800 k.-formalin: 200 k. aç. elts. k. 1,20 1,30-1 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer 
ç 

(tesisat ve malzenıt:si) 

._kırı tehri elektrik tesiı. l temd) 

~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
liciv 
Cö ert kumaı: 210 m.-kahve renk kumaş: 255 m. 

~lck; 248 ad. - bornoz: 124 ad. • don: 372 ad. 
P~aına: 248 ad. - çorap: 744 çift · mendil: 744 
•d. - Yüz bavluıy: 270 ad. - ayak havluıu: 248 

Ji ' . · faııila: 248 ad. 
•rıci lb· . . . 
1. e ııe ımahye11: 75 tak.. - dahili elbise ıma-
'Y•ıi: 91 k 

S. ta . 
ıv· ı Yu; elbise ve şapka: 550 tak . 

iıavlusu: 250 ad. - şiltelik pamuk: 1000 k. -
~ec;ete: 1000 ad. - ahçı bezi: 250 m. - kefenlik 
ea: lOoO m. - patiska: 1000 m. 

~tasiye·Yazıhane Le•azımı 
l<iilup 
t, rakısı etiketi: 300000 takım 

"ralt 1 IDatbua: 46 çeşit 

Nakr 
~~Yükletme 

ı:ı:jk tiaıya ve biyoloji aletleri nakli (temd) 

l<.~re t 
~ 
l(•las 1 

• ata, tahta ve direk (bak: müteferrik sutun.) 

r.,Clh k ~at, Benzin, Makine yagları v, s. 

8enai1a: 20 .30 t. 
~ .. 
~ s., 

t:n deıniri, ~alaa, lata: tahta, direk, kum, çakıl, 
Ş"lt t, tel, çivi, kürek, araba, varyoz, halat v.ı. 

1 elilt 
Pa111ulc: 1000 it. (bak: mensucat ıütua.) 

Erıaıc 
~t, Sebze v. s. z ..... t. .T•lll: 2 t. 
s ltlb•k: 35 t 

•bu11: 21 t.' 
b) Nlüzayedeler 

ICöh -
'y ne fotin: 1314 çift 

•Pralt 
it L ve defter halinde sirara kitıdı, paır.uk, 
lS~•t • • L b • sunı ıpe .. , cam ardak v.ı. 

paz. 37974 50 

aç . ekı . m. 5,25-4.50 

" 

" 
kapalı :z:. beh. 25 
aç . eks. 

paz. 
aç. eks. 272 

pu. 

paz. 

kapalı :z:. - -

pu. 

aç. eks. 

pas. it. O 32 
,, 

kapalı z. 5880 -

aç. art. 

• 

115 12 

2611 -
575 -

760 

54 -

945 -

111 -

1~8 75 
239 fö 

BO 73 

1031 25 
141 56 

21 

436 25 

497 50 

96 -
289 -
441 -

Balıkesir Nafıa Müd. 

Malatya • • 
Sıvas Bayındır. Oir. 

İnhisarlar U. Müd. 

,, 

18-2-38 

24-2-38 
15-2-38 

25-2-38 

15 -

15 -
15 -

15 -

17-2 -38 10-10 30 

lıt. Ünivers. A. E. P .K. 17-2-38 15 -

Devl.!t O. yol. Ank. H paşa 28·2·38 15 -

lst. Üniven. A. E. P. K. 25-2-38 

Çankırı Belediyesi 3-3-38 e kadar 

Teknik Ok lu SAK • 

" 

• 

lıt . Emniyet Müd. 
l!lltanbul Belediyesi 

lnaisarlar U. Müd. 
lstanbul Komut. SAK 

25-2-18 
25-2-38 

28·2-38 

28-2-38 
25·2-38 

2-3-38 
25-2-38 

lst. Liseler Alım Satım K. 15-2-38 

lst. Deniz 'f ic. Müd . 

lıt. Deniz Tıc. Müd. 

lst. Deniz Tic. Müd . 

lııtanbul Belediye ,i 

Galatasaray Lisui SAK 
Yükı. Müh. Mekt. SAK 
İstanbul Komut. SAK 

Berrama Ask. SAK 
lıt . Giimrülderi Baımüd. 

21-2-38 

26-2-38 

21-2-38 

25-2-38 

17-2-38 
14-2-38 
28-2-38 

21-2-38 
16-2-38 

14 -
14 30 

14 -

16 -
14 -

14 -
15 30 

16 -

15 -

11 30 

15 -

14 -

15 -
14 -
16 -

15 -
13 30 

-~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~ 

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz! 
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NAKASALAR 
İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 
Açık eksiltmeye konan iş: Balıkesir-Bandırma yolun· 

daki Karadere köprü sile Balıkesir-Bursa yolundaki Y iılya
köy köprülerinin inşaatı olup keşif bedeli 1534 lira• 88 
kuruştur. 

Bu işe ait dosya muhteviyatı şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
8- Mukavele proje~i 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Fenni ve hususi şartnamesi 
E- Keşif cetvelleri ve projeler 
İstiyenler keşif dosyasını Balıkesir nafıa müdürlüğün· 

de görebilirler. 
Açık eksiltme 18.2.38 tarihine rastlıyan cuma gunu 

saat 15 de Balıkesir nafıa müdürlüğünde kurulu komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 115 lira 12 kuruşluk te· 
minatı muvakkatenin mal sandığına yatırıldığına dair 
makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
ve yukarıdaki işi yapabileceğine dair nafıa müdürlüğün
den eksiltmeden en son 8 gün evvel müracaatla alınacak 
müteahhitlik vesikası veya bu işe girmiye salahiyet ve
ren evrakı !llüsbite ile birlikte nafıa vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikasının ve 938 yılına ait ticaret ve• 
sik-asının ibrazı gereklidir. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine göre bu 
evrakı hamilen ilan edilen gün ve saatte Balıkesir nafıa 
müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

Sinop Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Sinop tevkifhane binası için yapılacak 3 adet jandar

ma muhafaza kulesinin inşası için 17.1.38 pazartesi icra
sı mukarrer ihalede talip zuhur etmediğinden ihale müd
detinin on gün müddetle uzatılmasına ve ihalenin 28. 1.38 
cuma günü saat 14 de yapılmasına karar verilmiş iken 
yine talip zuhur etmediğinden keyfiyetin 29.1.38 tarihin
den itibaren bir ay içinde pazarlık suretile muamelenin 
tamamlanmasına ve ihalenin 28.2.38 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 de yapılmasına karar verilmiş oldu· 
ğu ilan olunur. 

).1alatya Nafıa Müdürlüğünden: 

24.2.938 per:.-embe giinii aat 15 te .Malatya ı afıa daire· 
~inde 31806.76 lira keşif bedeli c::ıki Malatya pamuk i lalı 

i::.tasyon binaları in~aatı kapalı zarf u ulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. Mukavele, ek iltıııe, ha ·mdırlık i;-leri genel hu
·u:-.i v~ fenni şartnameleri. proje, keşif hüla~a ile huna ınü
teferri diğer evrak h<>rgiirı l\afıa müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 2611 liradır. 1-.teklilerin teklif mektupları 
ve en az 20 hin liralık hu i~e benzer i:i' yaptıklarına dair 
afıa vekaletinden alını~ olduğu müteahhitlik ve Ticaret o

da~ı ve:,İkalarını havi kapalı zarflarını :::!4.2.938 perşembe 
günü !:)aal 14 e kadar Malatya Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

Sıva· Bayındırlık Direktörlüğünden: 

Eksiltmeye konan i~ Sivas-Tokat yolunun 0+000 - 1+000 
inci kilometreleri ara<:ındaki yola lüzumu olan 77520 parke 
ta~ının ihıarı bu taşların keşif bedeli 7666 lira 73 kuruştur. 

Ek--.iltme 15.2.938 :::alı günü -.aat 15 dı! vilayet daimi en· 
cümenin<le açık eksiltme !:illretile yapılacaktır. 

Talipler ;;-artname ve buna ekli olan evrakı hergün :::>ıvas 
afıa Müdürlüğünde gciriilebilir. 

Ek,,.iltıneğe girebilmek için taliplerin 575 lira mu\'akkat 
teminat vnınelcri ve ehliyeti fenniye ve ikalarile Ticaret 
odası sicil varakalarının ibrazı lazımdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

8-2·938 tarihli nüshamızda neşredilen bu işe ait ilin· 
daği eksiltme günü aşağıdaki şekilde tashih edilmiştir. 

Ankara istasyonunda Devlet Demiryolları Umumi ida· 
re binasının şehir cephesindeki parke kaldırım üzerine 
asfaltla kaplanması işi ile arka cephesinde asfalt kapla
malı bir meydan yapılması işi kapalı zarf usulile eksilt· 

... meye konulmuştur. 
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Bu işlerin keşif bedeli 12,600 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet 

Demiryollarmın Ankara, Haydarpaşa ve Sirke<:i veznele
rinden 63 kuruş mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 28.2.938 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
Ankara da Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektub
larile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 
saat 14 e kadar Komisyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 945 liralık mu
vakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve f&rtnamede yazılı ve
sikalar. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi Merkez binasının 7 l 9 lira çatı 
kurşunlarının tamiri 17 .2.938 perşembe günü saat 15 de 
Üniversite Rektörlükte pazarlıkla yaptırılacaktır. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe b~nzer iş yaptık
larına dair İstaebul Bayındırlık Direktörlüğünden eksilt· 
me fa[İhinden bir hafta evvel almış oldukları müteahhit· 
lik ve ticaret odası vesikasile 54 liralık muvakkat temi
nat mektublarını hamil olmaları lazımdır. 

Şartname her gün Rektörlükte görülür. 
• • * 

Postahane Bakımevi ve Müdürlük binası inşaatı. Bak: 
İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
Cibali Tütün BakırneYinde yaptırılacak tamirat ve ta· 

dilat işi. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarma. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Cin i Muhammen fiyatı Miktarı Muvakkat teminatı 
Asitfinik ı 20 Kr. 200 kilo 
Gli erin 130 » 8JO » 1 ll L. 
Formalin 100 n 200 n 

Tıp fakiilte i Anatomi laboratuvarına aJınaı.;ak iiç kalem 
.~J~cza 25.2.938 euma günü Onhrrsite Rektörliiğiitıde ihale 
edilmek üzere açık ek iltmeyP konulmuştur. 

l teklilerin 2490 ayılı ihalat kanunda yazılı belgelerle 
mezkur gün komi yona gelmeleri. Şartnuoıe hergüıı Rektör· 
lüku: görülür. 

Elekt~k, H~~ag!lzı!..l(alorifer Tesisa,!_ ve Malzem. 

Çankırı Belediyesinden: 

Musaddak proje mucibince 37974 lira 50 kuruş ~:eşifli Çankırı 
şehri elektrik tesisatına talib çıkmaması dolayısiyle bir ay müd
detle pazarlığa konulmuştur. 

Bu işe aid proje, keşif vesaireyi görmek isti yenler Çankırı 

Belediye Fen Memurluğuna hergün görebilir ve isteyebilir. 
Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 2t90 numaralı arttırma , 

eksiltme kanunu mucibince muktazı teminatı ve bu işi başara

bileceklerine dair Nafıa vekaietindea aldıkları 937 senesine aid 
vesikaları ve ticaret odasında kaydlı olduklarına dair vesikaları 

ibraza mecburdur. 
Pazarlık en son 3 mart 938 perşembe gününe kadar yapabilir. 
Yapılacak işin bedeli peşin ve Belediyeler Bankasından tediye 

edilecektir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Emniyet Mfü ürlüğünden : 
Müdüriyetimiz için 550 takım sivil elbise ve şapkanın 

alınması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bir 
takım elbise ve şapkanın muhammen bedeli 25 lira, mu· 
vakkat teminatı l03l lira 25 kuruştur. 

Eksiltme 28.2.938 günü saat 16 da Viiayet Defterdar· 
lık Muhasebe Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Teklif mektubları ihale tarihi olan 28.2.938 pazartesi 
gü ıü sa 'll 15 e kadar kabul edilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Müdüriyet Muha
sebesine müracaatleri. 

* • • 
210 m. lacivert kumaş, 255 m. kahve rengi kumaş, :!48 ad. 

gömlek, 124 ad. bornoz, 372 ad. don, 248 ad. pijama, 744 çift 
çorap, 744 ad. mendil, 270 ad. yüz. havlusu, 248 ad. fanila ile 
harici ve. dahili elbise imaliye11i. Bak: Teknik Okulu SAK ilan
larıaa. 

* * * 
Yüz havluıu peçete filtelik pamuk, ahçı ve kefenlik bezi ile 

patiska alınacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

Matbaa işleri, K1rtasiye, Yazıhane Malzemesi 
-== --------· --- ._......_. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

3. Kor için 46 çeıit evrakı matbuanın açık ekıiltme ile iha· 
lesi 25 şubat 938 cuma ğünü aaat 15,30 da yapılacaktır. Muham· 
men tutarı 272 liradır. ilk teminatı 21 liradır. Şartnamesi hergün 
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öğleden evvel komiıyonda ,.örülebilir. l.teklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektubları ile beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda Komutanlık Satlnalma homiıyonuna gelmeleri. 

• * • 
300.000 takım 3 parçadan mürekkep külup rakııı •tiket alı-

nacaktır. Bak: İnbis. U. Müd. ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

• • • 
Fizik, kimya. biyoloji aletleri nakli. Bak: İlt Liseler Alım 

Satım K. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

• • * 
Kalaa, lata, tahta ve direk alınacaktır . Bak: Miteferik sütu-

nunda İıt. Deniz Ticareti Müd. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdiriyet motörleri için 20-30 benzin kapalı zarf U!lulile ek
siltmiye konulmuştur. Yüzde 7,5 teminatı muvakkate 497 lira 50 
kuruştur. 26.2.938 cumartesi saat ll .30 dadır. İsteklilerin temi
natı muvakkate makbuz veya banka mektubu ve teklif zarflarını 
bir saat evvel Galata Rıhtım caddesinde deniz ticareti Müdür
lüğü binaıındaki komisyon riyasetine tevdi ehneleri ve şartaa

meyi ıörmck istiyenlerin de Müdüriyet idare şubesine müracaat· 

leri ilin olunur. 

Miitef errik 

Samıun Vilayetinden: 

Vilayet aygır depoıu için aşağıdaki eıkal •e evsafta bir 
baş damızlık aygır aatın alınacaktır. 

2 - Aygırın saf kan arap olması Ziraat vekaleti neallname· 
sinde kayıtlı olmaaı ve kaydına ait pediğirli bulunması, yüksek
llği l,55 götüş çevreıi 1.72 incik muhiti 20 santim olması, donu 
tercihen doru al!meti alnında kartopu gümüş burun ve doğum 

tarihi 19'29 dan fazla olmaması şarttır. 
3 - Ayiır ihaleyi müteakip 15 gün zarfında teılim edilecek

tir. 
4 - Teslimi müteakip bedeli ödenecektir. 
5 ihale 2490 sayılı kanunun h&kümlerine göre şubatın 24 

üncü perşembe günü ıaat 15 te vilayet daimi encümeninde açık 

ekıiltme usulile yapılacaktır . 
6- Muhammen bedeli 700 liradır . 

• 
7- Muvakkat teminatı 52,50 liradır. Teminat bankaya yatı-

rılaraLı: makbuz ibrazı şarttır. 

i.tanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Fenerbahçe limanının taranma ve temizlenıneıi için pazarlıkla 

muhtelif eb'adda beton demiri, kalas, lata, tahta, direk, kum, 
çakıl, taş, tel, çivi, kürek, araba, varyo.:, halat vesaire alına· 

caktır. 

Talihlerin 21-2 938 pazartesi günü nat 15te Galatada Deniz 
Ticareti Müdürlüğü binasında müteşekki! Komiıyona müracaat
leri ilin olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze; 
Galatasaray Liıesi Alım Satım Komisyonu Ba~kanlığından: 

Muhammen miktarı Tahmin fiyatı Teminatı 
kilo kuruş lira 

2000 32 96 Zeytin 934 ıenesi 

malından 

Galatuaray Lisesinin mayıı 938 sonuna kadar ihtiyacı olan 
muhammen mikdar ve tahmin fiyatı ve teminatı yukarıda yazılı 

zeytinin 17.2.38 perşembe günü uat 15 de İstanbul kültür di· 

rektörlüğü binasında lise er muhasebeciliğinde toplanan komis
yonda pazarlık auretile ihalesi yapılacaktır. Bu işe gireceklerin 
şartnamesini gör:nek üzere okul idaresine ve ticaret odasının 

yeni seae vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve uatte 
komisyona gelmeleri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyoı~undan : 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 
35000 kilo ekmek pazarlığa konulmuştur. fılc teminata 
289 lira ve beher kilo ekmeğin muhammen bedeli t 1 ku· 
ruştur Pazarlığı l 4.2.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesıni görmek isteyen
lerin hergün ve pazarlığa gireceklerin belli gün ve saat 
te Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki Komisyona 
mürac · atları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbu~ Komutanlığına bağlı kıtaat ihtiyacı için 21000 kilo sa

bunun ihalesi kapalı zarfla 28 ş bal 938 pazarteıi günü aaat 16 
da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 5880 liradır. İlk teminatı 441 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden enel komisyonda görülebi 

lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ıle 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline lc<tdar teklif 
mektuplarını fındıklıda İstanbul Komutanlık Satınalma K omiı· 
yonuna vermeleri. 

10 Şubat 

b) M Ü Z A V E D E L S 
-------------------------~ 

İstanbul Belediyesinden: 
Beykoz Umuryerinde Neft sanayi anonim şirketinin Bel~ 

ye vergi ve resimler borcundan dolayı Umvryerinde taht ~ 
alınan 24322 kilo motorinin 21-2-938 pazarteıi günü saat 14 

Umuryerinde açık artırma ile aatılacatı ilia olunur. 

P. T. T. F ~brikalar Satın alma Komiıyonundan; tf 
Satılığa çıkarılan 3356 kilo Grafite arttırma ve temdit 111 IJt 

detleri zarfında talip zuhur elmemeainden bir ay içinde pas" 
la ntılacakt;r. İzahat almak iıteyenleriıa Komiıyena müracaad" 

İ::.tan hul Defterdarlığından: 
Yec.liknl"dP. İmrahor mahallesinin Tathkuyu c;oka~ndt 

22-24 ayılı mahalde irrayi c.an'at eden NP.ptiin Saydi .flshrl 
Türk Anonim Şirketinin Samatya Maliye şubesine olan \'C~ 
gi borcundan dolayı haciz edilip 27. 1.938 ve 3 2.9:~8 tafl 

hinde açı~ :rtırma ııuretile . müza~e~eye ç~karılan Fran~ 
mamıılfLtı 2,!) mP-tre en ve .305 dışlı ve 30:> masuralı h .

1 faaliyette bir adet ağ örgü makinesine çıkan talihler Tah"11 

Emval kanunu mucihinl'e ~atış bedelini defaten tedive ede> 
mediklerinden tekrar ::satı :. a c.:ıkanlmı: takarrür etmi tir . v~ 
bu satı~ günü LS.2.938 tarihine mü adif :,,ah giinü ::.aat 1 
olnrak tayin edilmi~tir. 

Tah ili Emval kanunu mucibince satı , lHı:rlclinin ihale)" 
müteakip ılefaten ve peşinen tesviye~i muktazi bulunduğıııı· 
dan talihlerin im hu u u nazarı dikkate almaları ilfm ohınııf· 

Bergama A~kf"ri Satınalma Komi )unumJan: 
Bergamada alav dt!po::ıunda mevcut 1314 çift kohııc fotill 

.lçık art.rma sııretile satıla<'aklır. 

Jhale::-i 21 .2.938 pazartesi günii aat 15 tc Bergamad-' 
askeri !:!atmalma komi~yonunda yapılacaktır. 

Taliplerin ihale günü ve "aatte komi yona mür:ıcaatları. 

İstanbul Gümrükleri Ba,müdürlüğünden: • 
Mezat kaime numarası (8168 M H marka 4839 60 N. KaoUP1 

safi &ikleti 1445 kilo 500 gram ağırlığında 1377 lira 96 kuruş de· 
"'eriode mutfak takımından galvanizli demir ıziara kepçe, ke•Iİ' 
5 'f ve aaire MKN 740 Atfa 1918 M ve N Kı. 58 K 417 Ld. ıuP 
ipek ipliği MKN 3454 bili M ve N KS 20 K 40 G 26ö L 11 
Kd nikel yaldızlı çanta kulpu ve aksamı 
MKN 741 AP 2713, 20-22-28 M ve NKS 186 K 207 L 83 KD a· 
di ayaklı cam bardak) bu kerre içinde yazılı 4 kalem eşya açık 
arttırma ile dahile utılacaktır .. .1KN 9125 (VK) 808 M ve N1'S 
201 K 396 LD arıışı pamuk yün men!lucat !ela MKN 9139 Hrd 
353 54 M ve NKS 174 K 492 LD boş foto filmi MKN 9124 bulu· 
mental 384 M ve NKS, 6 K 16 L 35 LD oto laltiği için kıhf 
MKN 9123 Bulumental 383 M ve NKS 73 K .30 LD boyalı yaııh 
reklam MKN 10153, 10154 kanuni ııaf sıkltti 785 kilo 865 lira 35 
K. D. yaprak ve defter haiinde ıigara kağıdı 17 sandık olan b" 
eşya İnhisarlıcr idare Kabataş aınbarındadır. MKN 739 K\f 
83136 M ve NKS 87 K 140 LD atbestoı nüınuaelik MKN 8450 
K.ElM ve NKS 101 K 277 L 7J KD tababette rnüıtamel kınakı
na MKN 9616 bili M ve NKS 6 K 141 LD pamuk kHket 
MKN 9681 bila M ve N KS 15CK) K 1290 LD keçeden batta· 
niye bu eşyelar 1549 aayılı kanua mucibince 16-2-938 gününde 
ve aaat 13 buçukta 2490 sayılı kanun hükümleri daireainde Sir· 
kecide Reşadiye Gd. Gümrük aatış salonunda aktarmaya aatıla· 
caktır. İıteklilerden yüzde 7,5 pey akçesi ve Maliye ÜnYan tez· 
keresi istenir. Pey akçelerınin saat 12 ye kadar yatırılmaıı mee· 
buridir. -

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

Cinıi Miktarı 

adet 

Licivert kumaş 2IO M. 
Kahve renk kumaş 255 M. 

Gömlek 248 
Bornoz 124 
Don 372 
Pijama 248 
Çorap 744 
Mendil 744 
Yüz havluıu 270 
Ayak havlusu 248 
Fanile 248 

Harici elbiıe ima· 
liyeıi 75 T. 
Dahili elbise imali 91 T. 

Tahmin 
bedeli 
kuru! 

525 
450 

210 
400 
80 

400 
40 
il 
HS 
22 
80 

1050 
1050 

İlk 
teminat 

lira 

Ekıiltntenio 

yap•lacatı 

ıün ye Hat__., 

168 75 25-2-938 cuma 
Hat: 14 

239 6S 25-2-138 cuma 
aaat: 14.30 

130 73 28·2-938 pazarteıi 
ıaat: 14 

Okulumuz ihtiyacı olan yu\ı.arıda yazılı melbuaat üç ayrı ıart· 
namede ve yanlarında yazılı gün ve saatlerde Gümüşsuyund• 
Yüksek mühendiı mektebinde toplanacak olan komiıyonumuzc• 
ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuşlardır. Şartna· 
meleri görmek Gzere iıteyenlerin hergün Yıldızda buluna• oku· 
lumuza ve ekıiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belgeleril• 
ye ilk teminatlarını yatarmış olarak Komisyonda bulunmaları. 

(798) t-4 



Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Sandık Takriben 8. kilo İlk 

Gideceti Miktarı atırlıtı Tahmin B. 
~ Eşyanın cinıi adet kilogram K. S, 

teminat 
L. K. 

Ekıilt111enin yapıla

catı ıün ve saat 
•t.11b'll h hç l . ve Fizik, kimya ve 383 22050 1 25 ı 
Dit.; i;ıııe Biyoloji al .. tleri ) 436 25 15-2-938 saat 16 da 

ç 
1 

Ye İl- Fizik, Kimya ve 1340 82090 6 75 ) 
• ere a· 1 •. l ti . ) 7_2_ . . ıyo OJI a e erı . 

lerjll ~ tanbınde kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konan yukarıda cını, mıklar, ağırlığı, tahmin bedeli ye ilk teminatı yazılı alet
p naldıyeıine iıtekli çıkmadıtından pazarhta bırakılmı,tır. 

d•ir ~::lı~ Y~karıda gösterilen g(in n ıaatte yapılacağından isteklilerin !ica~e~ Odası vesikası, bu gibi nakıl itleri yaptıklarına 
tG b· lllı daırelerden almıt oldukları belge ve ilk teminat m'I kbuzları ıle bırlıkte belli gün ve saatte İstanbul Kültiir Direktörlü-

'"••• .. d . Şartn •çın e t~planan Liseler Alım, Sa~ım Komisyonuna gelmel~~ı~ _ .. . . 
'7 ••eler Lıseler Alım, Satım Kom11yonu Sekreterliğinden gorulup ogrenılır. (776) 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~~!'!!!!!!'~~~~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ! 
• • • 

1- Kabataşta Şarap imalathanesile yanındaki ambar 
arasının kapatılması ve ambar zemininin grobeton üzerine 
şaplanması işi şartname ve projesi mucibince pazarlık u· 
ıulile eksiltmeye konmuştur. tdi~·~.938 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılacağı ilan 

k tırıış olan Polathane Bakımevi ve Müdürlük binası in
~•nın eksiltmeleri 17.2.938 tarihine talik edilmiştir. 

ta. iinakasa şartnamesinin dördüncü maddesinin F fık-
j' ilti~eki şekilde değiştirilmiştir. 

'it ıt~lılerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları 
da./~ ut bir mühendis veya mimari inşaatın lıitamına ka· 
t4iil 1~ başında bahındurulacağına dair aralarında teati 
i'ed ~aş noterlikten mnsaddak teahhüt kağıdı ve mukay
•iııi ~lund.ukları Ticaret odasından alınmış iktidari mali· 
hpt ~osterır vesika ve aıgari elli bin liralık bir bina 
tilı 1 larına dair Nafıa Vekaletinin ehliyet vesikasını ib-

B etaıeleri şarttır. 
biJı •kıırıevi mezkur tarihte saat "10,, da ve Müdüriyet 

Kı •aat on buçukta ihale olunacaktır. 
ihaı •palı zarflar evvelki ilanda yazılı ,artlar dairesinde 
ta ~ ••iltlerinden birer saat evvellerine kadar Kabataş · 
"ene•aıım binasındaki Alım Komisyonu Riyasetine 

1 llıelidir. (799) 1-3 

• • • 
k,111

1 
• Şartname ve projesi mucibince Cibali Tütün Ba

~k,i~:•nde yaptırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla 
ı llıeye konulmuştur. 

\''-'' - Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat 
:•tı 76() liradır. 

••a.t - Eluiltme 25-2-9-S8 tarihine rastlıyan cuma gunu 
~lııı. 1~ te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

4_ oaaiıyonunda yapılacaktır. 
~li"d Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel muka-

5 e levazım ve Mubayaat şubesinden alınabilir. 
~, • - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
~~li"t•aiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 

,,et • 'k 
6 eıı ası almaları lbımdır. 

litaci- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve be
'-'tı~._~•ddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
1-tın k a~ güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf
~~ı ı: •ıltme günü en geç ~aat 14 e kadar yukarıda 
1ltdc Çe~ alırn komisyonu başkanlığına makbuz fmukabi· 

"erılaıiş olması lazımdır. (800) 1 - 4 

* 1 "' * :ç p~ Şartname ve nümunesi mucibince 11300,000,, takım 
1ta •h!adan mürckkeb Kulüp rakısı etiketi pazarlıkla sa· 

ıı_;caktar. 
~'t 14 ;ıarJıı{ 2.JII.938 tarihine rastlıyaa çarşamba günü 
lıQa ICo e. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

llJ tııııyonunda yapılacaktır. 
btd;Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 
1\1 tı ~lınabilir. 

qtte ._ isteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve 
da ieç Yilzde 7,5 g~venme paralariyle birlikte yukarıda 

en Ko111isyona gelmeleri ilan olunur. (793) 1- 4 

ı.. ..... * • • 
3......._ "'det Bararraf 
8, " T ermograf 
8......._ " Aıami asgari termometre 
~........ " Duvar termometresi 
1' " Pencere 
1 li' ' liet ıgrograf " 

1......._ \' Yograf 
etle · ukarıd · 'kd 1 k l t t. tı fl t a cıns ve mı arı yazı ı 7 a em rasa 

~......... r nameıi mucibince pazarlıkla satın ahnacak· 

't ~ksilt 
1 

15 te K me 16.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
~ l<o'tıis abataıda Levazım ve Mubayaat Şubesindek 

tlbe ......._ ş,rtYonunda yapılacaktır. 
A dttı Ol) 

118111eler parasız olarak hergün sözü ıeçen 
,,......_ •ııab·ı· 
~ Ek . •~ır. 
ll b te •~taıeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif 

'bt~""eline •~aloklarını münakasa gününden en geç 3 
5 ''•r ş badar İnhisarlar Umum Miidürlügü Tütün ......, l u e . 
)~ •tekı·ı ~ıne vermeleri lazımdır. 

'~"~de 7,S 
1 ~~ın pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

l(C)Qıi ruvenme parctlarile birlikte yukarıda adı 
'Yona relmeleri ilin olunur. "8,, (466) 4-4 

il- Keşif bedeli 3294 lira 5~ kuruş ve muvakkat te
minatı 247 liradır. 

lll - Eksiltme 15.ll.938 tarihine rastlayan salı günü 
saat 13.5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. lV-Şa~name ve projeler 16 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 

V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

' adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (579) 4- 4 
• * • 

1- Cibali Tütün Fabrikası tavhane salonunda şartr.ame 
ve keşfi mucibince yaptırılacak ahşap döşeme işi pazar· 
hk usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 132 liradır. 

3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine raslıyan çarşamba gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler 4 kuruş mukabilinde İchisarlar İn
şaat şubesinden ahnabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (580) 3-4 

• • 
1- Küçük Yoı.gatta şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak 3 odalı memur evinin inşaatı yeniden ve pa· 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvakkat te
minatı 280 liradır. 

lll - Eksiltme 17.11.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat l 4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonucda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 19 kuruş mukabilinde İn
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Ankara Başmü
dürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubeşine ibraz ederek ayrıca 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl--İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenm: paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8) (601) 3 - 4 

800 kilo Litopon 
3600 ,, Reçine 
3600 ,, Alçı 

• • • 

1- Yukt'.rıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malze· 
me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın ahoacakhr. 

il - Pazarlık 2,~.11.938 tarihine rasthyan çarşamba günü 
saat 14 de Kabat~şda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameier parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden :ıiınabilir. 

1 v - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda 
adı geçen Kom?syona gelmeleri ilan olunur. (711) 2 - 4 

Mermer taş ve Moloz 
Duvar taşı 

hurda demir satılıyor 
Güzel Sanatlar Akademisi Artır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Akademide bulunan tahminen 15 m3 moloz duvar taşı ve 68 
parça mermer taş 14.2.938 tarihinde saat 15 te Cağaloğlundaki 
Yükıek mektebler muhasebeciliğinde müteşekkil komiıyon tara
fından açık arttırma ile satılac:alctır. Hep11inin muhammen bedeli 
50 lira ve muvakkat teminat miktarı 3 lira 76 kuruştur. Şartna
me Akademiden her uman bed 111iz olarak alınabilir. Taş ve 
mermerler i11tiyenlere mahallinde ıöıterilir. (582) 4- 4 

Sayfa 3 .. ....-.. 

Beherinin 
muham. bedeli ---

250 adet yüz havlusu 35 kuruş 
1000 kilo şiltelik pamuk 45 ,, 
1000 adet peçete 20 ,, 
250 metre ahçı bezi 20 ,, 

1000 ,, kefenlik bez 50 ,, 
1000 ,, patiska 60 ,, 
Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve yukarıda mik

tarı yazılı bulunan 6 kalem eşya açık eksiltmeye konul
muştur. Şartname ve nümuneleri Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika 
ve 141 lira 56 kuruşuk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 25.2.938 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (804) (B) 

• 
* * 

Senelik muhammen kirası 6. lira olan Kumkapıda 
Bayramçavuş mahallesinde 123 umarah ars1 üç ay mü
detle kiraya verilmek üzere açtk artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli o
lanlar 45 kuruşluk ilk teminat mektup veya m kbuzu ile 
22.2.938 salı günü saat 14 de 0.!lirni Encümende bulun-
malıdırlar. (728) 2-2 

==- T ÇJE! 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye 

konulan etya 
nın cinsi 

Miktara Tahmin Pey Eksiltme Gün ve 
fiatı 11.kçeıi tarihi saati 

Gömlek 544 A. 185.00 K. 
Fanila 816 A. 40,00 K. 
Mendil 1632 A. 19,00 K . 
Don 816 A. 65,00 K. : 260 L. 14.2.938 
Havlu 544 A. 32,50 K. Pazartesi 14 
Çorap 1088 Çift 30,00 K. 
Pijama 272 Takım 290,00 K. 
Mektebin 937 mali senesi talebe çamaşır ihtiyacı olan yukarıda 

cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı ç maşırlıır 

açtk eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gfın 
tarih ve saatte yapılac ktır. Şartnameıini görmek istcyeıılerin 
hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsu
yundaki mekteb binası dahilinde toplanan Komisyona müracaat-
ları ilan olunur. (473) 4 4 

)CıC1 

X MARİFET X 

x 

MAT AAS --
Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 

Telefon: 20448 
Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla) 

Etiketler vesair her rı evi evrakı matbuayı 

Nefis ve ehven olarak tab etmektedir 1 
En küçük bir işiniz dahi olsa matbaamızdan fiat 

almayı unutmayınız. 

+ Oteller, Çamaşırhaneler,· Has
~ tahaneıer ve Müesseseler için 
~ 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çama

şır yıkama makinaları • 

Pratik, kullanışlı ve elzem 

çamaşır yıkama, çamaşır ku
rutma ve çamaşır ütüleme ma
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve ıaire takdim ve teslim 
ediyoruz 

Havalandırma 
tesisat:ı 

Sinema, tiyatro, sanayi atöl
yeleri, idarehaneler, askeri de· 
poları ve saire gibi bava tesi
satı olan mnhallerde otomatik 
bir suretle havanın tanzimi ve 
temizlenmesi talep üzerine ha· 
vanın ısıtılması ve soğutulması 
küçük ve büyük yerl~rin hava· 

landırma11 tesisatı 
J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 

Sattşyeri:İsta nbul, Kurukahveci han 21 
)EjÖ GİY ARMA Ti Tel. 21187 

imtiyaz 1Ab.ibi ve yuı itleri 
Direktirii: t ımail Girit 

BaııMıgı 7cr: ARTUN Baaıtı1t.u 
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Quotidien des Adjudication~ 

•• 
UNA 
GAZETES 
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ADMINISTRAl ı~ıı" 
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Galata, Perchembe Bazar 
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Boite Poatale N. 1261 
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a 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat llllanbul MÜNAKASA 

T ableau Synoptique 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Cautioa. 

Proviaoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargeı 
Jours 

_5;_onstruction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartograpbie 

Con.truction des bitiments a la atation reforme 
de coton a Malatia. 

Construction des ponts "Yayakeuy" et Karadere 
ı route Balilc.eaer-Bandirma-Balikeıer-Bursa. 

: ?reparation de 77520 pierres s route Sivas-Tokat 
Reparation et rcforme au dispensnire de tabaca 

il 
I', Djıbali (cah. eh P. 51). 

Pli cach 

Pııblıqur 

n 

Pli cach 

34806 76 

1524 

7666 73 
10124 64 

2611 

115 12 

575 -
760 -

Dir. Trav. Pub. Malatia 

" 
Balikeaer 

,, Sivas 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

24-2-38 

18-2-38 

15-2-38 
25-2-38 

Heure 

15 

15 

15 -
15 -

;ı Conatruction bitiment directorial et dispensaire de 
tabac a Polathane {aj .). 

n n 17-2-38 10-10 30 

I~ Reparation plomb de la toiture du bitiment de 
il l'Universite lstanbul 

Cnnstruction en asphalte pres de Ja gare iı. Ankara 
(cah. eh. P. 63). 

Grc a 2"re 719 

Pli cach 12600 

51 

945 -

Com. Ach. Universite Istaubul 

Adm. Gen. Ch. Fer f.tat Ankara 
Caisaes Haydarpacha et Sirkcdjı 

17-2-38 15 -

28-2-38 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - fnstruments Sanitaires-Fourn!ture pour Hôpitaux 
ı,- - - _......., ___ _ 

Acide phcnique : 200- Glycerine : 800 k.- Forma
line : 200 k. 

Publique 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallalion electrique a la ville Tchankiri (aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

' ı Etoffe aıarıon : 210 m.- ld. blcu : 255 m, 
Chemises : 246 p.- Costume• pour bain: 124" p -

Caleçoos : 372 p .- Pyjamas: 248 p. - Chausset
tes: 744 paireı- Moucboirs: 744 p.- Easuies•main: 
518 p.- Flanelles: 248 p. 

ı · Confection de costumes pour l'lnterieur : 91 com-
ı ı plets- Id. pour exterieur: 75 complet• 

Costumes avec chapeaux : 550 complets 
! Essuie·main : 250 pieces - Coton pour lit: 1 t.

Serviettes : 1000 pieces- To"le pour buanderie: 
250 m. Toile mortuaire : 1000 metres- Ba
tiste : 1000 metres. 

1 ravaux d'lmprimerie- Papetcrie 

lmpression de reristres : 46 lots 
Etiquettes pour bouteilles de raki : 300000 p . 

Transport- Chargement Dechargement 

' Transport d'instruments de hioloıie. chimie et phy
syque pour les ccoles d'lstanbul et villagos (aj.) 

Gre a gre 37974 50 

Publique 

n 

" 

Pli cach la p 
Publique 

Publique 
Grc a gre 

G re a gre 

25 -

27'2 

i! Bois de Construction, Planches Poteaux ete . 

'i' Madrier, planche et poteaux (Voire Divers) 

1 
! 

Conıbustible - Carhurant-Huiles 

Benzine pour moteur : 20·30 t 

Divers 
i: ı · Fer. madrier, planche, poteaux, .ssble, cailloux, 

1 

1 

pierre, fıl ınetallique, clous, pelleı, voitures. cor
de, grand marteau ete. 

Coton pour lit ; 1000 k. (Voire Tissus). 

i Provisions 
' 
• Pain: 35 t. 

Savon: 21 t. 
Olivea: 2000 k. 

B) Adjudications a la surencbere 
Chnussures : 1314 paires 
Soıe, verre, papier de cigarette, casquetteı e:tc. 

Gre a gre 

PJi cach 

Gre a i're 

Publique 

Gre a ('"C 

Pli cach 
Publique 

Publique 

" 

5880 -

111 -

168 75 
239 65 

130 75 

1031 25 
141 56 

21 

436 25 

497 50 

289 
441 
96 

Com. Acb. Universitc lat. 25-2 38 

MwDicipaJite Tchank.iri Jusqu'au 3-3-38 -

Com. Ach. Ec. lng. Gumuchsouyou 

" 

" 

Dir. en. Surete lstırn bul 

j Com . Perm. Murıicipalite lstanbul 
1 Dir. Econom. " " 

25-2-38 
2~-"-38 

28-2-38 

28-2-38 
25-2-38 

Comm. Ach. Command. lıt. Findikli 25-2-38 
Com. Ach. E.con. Monop. Kabatache 2 3-38 

Com. Ach . Lycees lstanbul 

Dir. Commerce Maritime Istanbul 

Dir. Con merce Maritime latanbul 

Dir. Commerce Maritime lstanbul 

{ 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Ecoaom. " ,, 

Com. Ach. Ec. Inr. Gumucbaouyou 
Com Ach. Command. lııt. Findıkli 

n " Lycees Galatasaray 

Com. Ach. MU:t. Bergama 
Dir. Ventes Douanes Istanbul 

15 2-38 

21-2-38 

26-2-38 

21-2-38 

25-2-38 

14-2-38 
28-2-38 
17-2-38 

21-2-38 
16-2-38 

14 
14 30 

14 -

16 -
14 

ıs 30 
14 

16 -

15 -

11 30 

15 -

14 -

14 
16 
15 

15 
13 30 

il 

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Monopol 

1. il aera precede a l'adjudication aouı pJis cachete JI 
centrale electrique qui aera fondee par notre adminiııtratiff 
salinea de Tchamalti conformement au cahier des charge• 
fie et base sur le aysteme Dieael et d'apres le tableau -' 
tique. 

2. - La valeur eatimative de l'inatallation cif İzmir Y 
ria le montage eat de 65.000 Livres et la garantie proviaoir' 
4.500 Livres. . 1 
. 3 .- L' adjudication aura lieu le jeudi 31 Mars 1938 • d' 
a Kabatache, Hction d'Economat et du Matericl aupreı 
CommİHİon des Achata. 

4.- Le cahier dea chargea modifie et les projets P". 
etrc obtenua contre J.25 Livres, a Ankara, a la Section 'f 1 
qııe du Sel, de la Dırection Generale deı Monopolcı oıı 

Direction Principale d'Iımir. 
5. Peuvent participer a l'adjudication les firmes: ti~ 

Roohtoo, Sulzer, Deulz M. N. A., Atlas, Benz, Guldner, 
et Deutach,. W erke. Lea autre1 firmes qui desireraieot Y 
auasi part doivent presenter a la Seetion Technique du 
documents attestant qu' elles ont dej' fail une installatiol' 
ael dans les conditions exposeeı aux cahiers des charge" 
ment elles ne sauraient etre admiıes. 

6.- Les firmes qui veulent preodre part a l'adjtıd 
doiveot presenter jusqu'a 15 jours avaot la date de ı•ad 
tion pour etre examinees leurs offres aans prix prepartİ 
pres les donnes du cıahier des chargu avec "lea prix de 
de rechange,, et les projets a la Direction de la SectioO 
que du Sel, de la Direction Generale des Monopoles. De~ 
avant la date de l'adjudication ellea doivent avoir retirİ 
dite section le certificat d'admisaion. 

7 La lettre cachetee et les docurnents legaux, le 
de participation ainsi que leı plis cachetes contenant l• 
tie doivent etre remis au plua tard jusquit 14 h. du jour 
djudication a la presidence de la Comission des Achats et' 

Cuma 11-2-938 

Sivrihisar hasabaya getirilecek Haci6mit suyunun 
riş, havuz v.s. inş (Sivrihisar Beled.) . " 591 

* Kurban derileri (THK Dursunbey Şubesi) ;\: 599 
Odun (Tekirdağ" Ask. SAK) .'\! 600 

Cumartesi 12.2.938 

Sığır eti (Marmara Üss. Komut.) ~\! 697 
• Kereste, odun ve kömür (Karaiaali Orman 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin saytsııı1 

Vendredi 11-2-1938 

Poae de tuyaux, construction rcservoir d'eau ete. pour 
l'eau Hııdjiumit a la ville Sivrihisar (Municipalitc 
N. 591 

* Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Suc. 
N. 599 

Boi• (Commission Achat Mılitaire Tckirdarh} N. 600 

Samedi 12·2·938 

Vıande de boeu! 
..ı,,, 

(Commiasion Achat Commanci. f" 

N. '597 
• Bois et charbon (Dir. Foret Karaisali) N. 605 

' • Leı asteriaquc• ındiqueot u11e vente par voi• d• I 
N. B.- Lea Noa ındiqueıı en rcgard des :ırticleS 

journal dans lequel l'ııviı n paru . 

1 

Le Münakasa Gazete~ 
lit et depouille pour vous plıl~ 

40 journaux officiels et non-o 
paraissant a Ankara, en An9~ 

en Roumelie et a lstanbıl 


