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No. 3 ve 4 

C · l::ıt t, Perşembe pıız·cırı 
İLAN ŞARTLAR! 

İ"1nrehanemizdc ~öruşlilür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Post a kutusu N. 1261 

Umum üteahhit ve Tüccarların Mes eki ır 

ilan oı.u an Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

c:l) ~ünakasaıar 

ltış 
aat, Tarnirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

t\udıı:ı h 
't t1t astanesi ilrağt iti 

aclkta A b h . d ._. G . . . (t yaıml\ a çesrn eu azınonun tamırı 
1 e11ıd.) 

nç. ekı . 

p.az. 

1471 89 

1250 -

•t. tebh· h 
ı~ ... · •r oınesi tamiri 

qıır fua d 
Aıak. y- rın a yap. inhis:ırlar pavyonu musahakaflı 

11ç. eks. 302 79 
300 ve 100 

(B le· uksek zıraat enstila•ünde yap. su teıi atı 
1 ~ll ~: elektrik sütununda) 

~ll~t 1~k~ınet kona~ının ikinci kat inş . Hem ) 
Nöb e 1! •nşaat (temd) 
stil etçı kuluhesi in.ş . (temd) 

illede b h . l ı:nez a aya gıdecek Halkapınu ıın horu-
11.rı111n .. - - k 

A.ıık K çuruaıuş ısımlarının değ-i.ştirılm'"JIİ 
ıi ızılcahamam yolunun ara!'lında bir menfez ve 

1( kın· şose inş . 
•rarol\n·AI d "' 1 ·· · ..ı D ı · S 1 le- _ a a6 yo •J uzerır.ne e ıçay ve . a 11vat 

D Opruleri tamiri (temd) 
Cdeb r. f• A.d 1

& 1 ıdanlığında yap. duvar (temtl) 
anı •ü . d . 13af zesın e yap . tamırat 
rada .,Ç t• ı. k- - -

1 
e ınıı.aya" oprusu anroşman ııeddeler 

lı\ nş. (teaıd) 

kapalı z. 

paı:. 

aç . eks. 
,, 

" 
klı.palı z. 

llÇ ekıı . 

" 
paz. 
aç. eks. 

" F •vak-lıtasyon yolundaki tesviyei turabiye in~ . 
•tın t . 

{) arnıri " 
~du·Fatıa yolunun ara sında yap. i s tın:ıl duvarla rı ın .ş. ,. 

~ar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

640 
137 14 

2450 

71359 99 

1459 14 

1957 7 
811 Ofi 

4219 58 

2508 18 
464 07 

2101 61 

A.lat -----
ve edevatı tıbbiye: 40 kalem (tcmd) aç . eks . 2260 -

~trik-H avagazı-Kalorifer (tesisat ve m;1lzemt:si) 

Arık. Yükaek Ziraat Enstitüsü kalorifer tesı sı: tı ve kapalı z . 28185 77 
s(u tesiıatıaıa bariç şebekeye baQ-lanı:ıas1 işleri 

D fart. 141 kr) 

•vas kuab sı elektrik işletme işi 

~Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
S,r, b 
yat ~· unlu kösele: 20 t . ttemd) 
E,tb ·ıı. kılıflıQ-ı bez: 13700 m . 

ıse it ' serpuş, tozluk, fotin, bel kayışı, fışeklilc ve 
E,ı~· lllek torbalar 

1
•e (ceket, kilot, pantalon, tozluk , şapka}: )o tak. 

~tasiye-Yazıhane Levaı:ımı 
A.luıni 

nyuınlu plan pafta lcaQ-ıdı: 25 ad. 

~ 
Pottar 
~o ıf çadır direği: 2000·2500 ad. 

r11aal k •yın traversi: 61901 ad. {şart. 10.83 L) .. 
n ,, 9289 ,, ,. 1,39 » 

~e,. . " ,, 5521l5 ,, 11 8, 76 ,, 
~e cın•inden telefoa direti: 2190 ad. 

~o, M kine fagları v. s . 
Lava . -
16.2 ~•tın maden kömürü! 160 l. 

1
. 8 satın alınacağı ilan edılen 750 t. ben:rinin 

a •na. od ••ı ıarf.nuar edildi 
Un: 140 5 

' t. 
,, 73300 k.. 

dikılec~k olan 

~1 .. t 
~ 
1-fudut . 

•it vılayetler sınırlarınl\ 
it 1 •de~ hud'1t levhalarının imal ve mahallerine 

F <>nulınası. 
tenın 

Fre:ıe tlrek cıhazı : 1 ad . 
Kuı nııı ine : 1 ad. (temd.) 
1( içe kurşun: 30 t. 
~. •y: 520 k 

•tke t • 
Culll\i •şı (kaldırım için): 500000 ad. (temd) 
Ôkli:ı ş ku u: 10 t. 

hayvanı: 80-40 çift ve ziraat latı 

paz. 
kapalı z. 

pu. 

41000 -
5000 50 

beh. 9 

225 -

kapalı z. 18750 -

• 
n 

• 

paz. 

aç. elcs . 

" 

.. 
kapalı z. 
aç. eks. 
aç. eks. 

" 
" 

216653 50 
27867 

175 190 05 
16425 

2400 

407 76 

3700 

- -
qooo -

884 -
2625 -

800 -

- -

93 75 

22 71 

48 
10 19 

183 75 

'1818 -

109 55 

148 -
60 38 

316 47 

186 11 

157 62 

~441 

3075 04 
375 

16 87 

1406 25 
12ll82 68 
2090 03 

10009 50 
1231 88 

180 -

84 80 
7? 01 

277 so 

675 
66 

196 88 
60 -

- -

Sayın Müteahhitler l 

lzmir Vilayeti 
lstıtnbul Belediy~si 

,, 
lnhısarlar U. Müd. 
Nafıa Vekaleti 

Muş Defterdarlıtı 
lzmir Lvz. SAK 

,, 
lzmir B 1 diyesi 

Ankara Vilayeti 

Konya Vilayeti 

" 
Nafı:l Miid. 

Seyhan ,. 
" 

Samsun ., 
" 

n 

" 

Vilaye ti 
V.akf. ld. 

Ordu Nafııı Mud. 

28-2 38 
22·2-38 

1-3-38 
1-3-38 

28-2·38 

26-2-38 
18-2-38 
18 2-88 
1-3-38 

6·3-38 

16-2-38 

16-2-38 
25-2-38 
23-2-38 

17-2-38 
24-2-38 
18-2-38 

lımi r F.şrefpaşa H.as l. Ba§t. 21-2-JB 

Nafıa Veltil etı 

Davu Urayı 

Tophane Lvz. SAK 
,, 

Haymana Beledıyesi 

Ke~an Kay111akamlığı 

Ankara Beled. 

M. M. V.SAK 
Nafıa Veltileti 

• 
" Kırklareli PTT Dir. 

28-2-38 

7-3 ·38 

16-2-38 
23-2-38 

2 1-2-38 

15-2-38 

1-3·38 
ıB-2-38 
28-2-38 
28-' -38 

1-3-38 

lzmir Güm. M. Tab. SAK 25-2-38 
M. M. V. SAK 

Isparta As~. SAK 

Kayııeri Vılayeti 

25-2·38 
25-2·38 

21-2-38 

lstanbul Belediye i 25 2-38 
Harita Genel Direktörlüğfi 15-2-35 
Dupbane ve D mga Mat. M. 28-2·38 

" 1-3-38 
Konya Viiiyeti 18 ·~ -38 
Ask. Fabr . U. Müd. Ank. 18-2-38 
Dinar Hükümet Tababet. 3·3-38 

11 
14 

14 
~ kadar 

15 

12 
14 
14 30 
16 -

15 -

1~ -

15 
11 
15 

15 
14 
14 

9 

l J -

15 -

15 30 
15 

14 

16 

16 
15 
ıs 

ıs 

11 

11 

11 
14 

14 -
14 -
14 -
14 -
l6 
14 30 

ıo -

(Devamı 2 inci sayifede) 

tıçiin ·· cu sayfamızda sızı alakadar eden "E. İ. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh,, 

firmasının ilanını liitfen okuyunuz. 

alzemesi· arita İnşaat - fa nirat-Nafsa işl~ri ve 
----~~~-~---~-----....:-

İzmir İli Daimi Encümeninden . 

Memleket h ştanesi civarında Arapfarını caddesindeki 
mescit kuı·ağımn kuduz hastahanesine ıfrağı işi 1471 lira 
89 kuruş açın tutarla 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yas hükümlerine 
göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 28 şubat 938 
pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine başvur
maları. 

Muş Defterdarlağmdan: 

Muş bükümet konağının ikinci kat inşaatı ıçın evvel
ce t karrur ettirilmiş 26. 1.38 gününde hiç bir yerden is
tekli çıkmadığından eksiltme 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan evvelki ilanlarımızda vaki şera it 
aynen muhafaza etmek şartile bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuş ve pnz rlık günü olarak da 26 2.38 cumartesi 
günü tesbit edilmiştir. İsteklilerin ayni günde saat 12 ye 
kadar Muş defterdarlık dairesindeki eksiltme komisyonu
na müracaatleri. 

İnhisarl r Umum Müdürlüğünden : 

İzmir f unrındal i l nhisarl r p avyonunun vaziy li n icabına gö
re her iki veya üç senede bir, ye nilenmesi tckarrür etmiştir. Bu
nun için bu sene b ir m üsa baka açılacaktır. 

Müsaba ka şartları : 
Müsabakaya iştirak edenler yapac ldarı planı muhtevi ka

palı zarfı ikinci bir zıırf içerisine isim ve adreslerini muhtevi bir 
kartla koyup n ihayet 1 Mart 938 tarihine kadar neşriyat şubeai· 
ne vermiş olacaklardır . 

2- Planlnr i imleri bilahara bildirilecek bir jüri heyeti etra· 
fından tetkik edilecektir. 

Müsabakayı kazananla rdan birinciye 
Müsabakayı kazananlardan ikinciye 

mükafat verilecektir. 

300 lir 
100 " 

3 - Yapılacak pavyonun azami bedeli l 5000 liradır. 
4 Pavyon. cephesi 18,40 olan 24 X 18,40 m. eb'adındaki 

arsa üzerine kurulncalttır. 

5- Verilecek planın mikyası 1 100 ol caktır. 
Gönderilecek olanlar : Zemin , maktalar, h adili faııat etüdü 

.,renkli olacak,, cephelt•ri muhtevi olac ktır. 
A - Pavyon dahili : 
J - Hem içerde hem de dışardan satış yapılabilecek tarzda 

bir satış yeri. " Burada tütün tuz ve kapalı şişe içki satılacak
tır.,, İşbu satış yerinin tozdan . topraktan mahfu z ve mamulatın 
çalınan tehlikesine karşı masun olmasına itina edilecektir. 

2 - Bu satış yerıne yakın ve elverişli bir yerde mamulatın 
atok edil esi için bir depo y pılacaktır. 

J- Mün sip yerlere vestiye r ve bir kaç tuvelet ynpılocaktır. 
4- Çatının üzerine veya münasip bir yeade kafi derecede 

masa konabilecek ve ayakta içilecek bir i~ki barı vopılacaktu. 
5 - SXG m. eb'adında bi sigara imalathanesi kurulacaktır. 

B - Tezyinat: 
1 Bir Atatürk köşesi . 

2- 6 vitrin yapılacaktır. 

A- Yaprak tütün 
B - Siıara, 

C Tuz, 
D - İçki, 
E Barut 
F- Mağaza vitrini numunesi. 
C- Grafıkler: 

ı - içki atı,• 
2 Tütün satışı. 
3- Tuz satışı 
4 İnhisarlar köylüye yardım " Tütün , incir ve üzüm mGba-

yaası noktasından köylüye yapılan yardımı gösterir. (gnfikter) 
D - Panolar: 
1- Turkiye haritası "4X2 abadında harita hazırdır. 
2 - B rut satışının gösterir bir panonun esquissei yapılac ktır. 
Bu panolar için kullanılacal malzemenin intihabı mimarın 

takdirine bırakılmıştır. Ancak bunlarda endir ok ışık, niyon , mü

teharrik levha ve ziyalar tercih olunur. 
E Maket: 
l ,5X2X25 eb'adındaki Cibnli Fnbrikuı maketi hazırdır. 
F- Otomatik şarap fıskiyeııi "Fontaine lumineuse,, 

bu fıskıyı 
Fazla tafsili• için Neşriyat şubesine müracaat ed ılmt>si. 



Sayfa 2 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Bulgur: 33600 k. 
Sabun: 8 t. 
Saman: 66 t. 
Patateı: 8,4 t. 
So~an: 3 t . 
Fabrika unu: 125 t . 

,, ,, 125 (ıart. ilcisi için 25 le.). 
Yulaf: 300 t . (temd) 
Yulaf 
Pirinç: 15 t . 
Sıiır eti: 11 t. 
Pilavlık pirinç: 16 t. 
Kuru fasulye: 16,8 t . 
Yulaf: 171 t. 

b) Müzayedeler 

Aluminyum nrak sulu pat halinde rlüko~, paauk 
menıucat, otomobil akaamı v.s. 

aç. ekı. 

• 
" ,, 
" kapalı :ı. 

.. 
pu. 

• 
" aç. ekı . 

" 
" .. 

aç. art. 

4032 - 303 -
2640 - 198 -
1350 - 102 -
5<M - .37 -
150 - 12 -

18875 - 1415 -
18750 - 1406 -
15750 - 1181 25 
5000 - - -

- -
157 19 
331 28 
151 12 
770 06 

MONAKASA GAZETESİ 

Mersin Piyade Alayı SAK 21-2-38 

" 
21-2-38 

" 
21-2-38 

" 
21-2-38 

,, 21-2-38 
Karaltöae Aılt. SAK 26-2-38 

,, 26·2-:lS 
Tophane Lva. SAK 17-2-38 

" 
17-2-38 

" 
17-2-38 

lıparta Aık. SAK 24-2-38 
,, 24-2-38 

" 
24-2-38 

" 
28-2-38 

lst. Gimrültleri Baımüd. 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -
12 -
14 30 
15 30 
15 -
11 -
14 -
15 -
11 -

14 .,_ 

Davas Uray Batkanlıtındaa: dr 
Davu kaubaaı elektrik itletme iti at•tıda yazıla şartlar 

bilinde eluiltmeye konmuştur. -
Fabrika ve b6tün tesisat belediyeye aittir. Mlteahhit yıl fi 

30 beyrir kuYYehnde bir naotör tedarik ederek mahalline .,~ı,) 
iıletecektir. Bu motör mukavele müddetinin hitamında nıut• 
laide iade edilecektir. ' 

Belediyeye umumi tenvirat için 3500 mumluk elektrik a\IC: a 
ye bunun için 100 lira ücret verecektir. 

H A A b" M l k l k "k ac- c uıuıı Ye reımı ına Ye mueısesattan a anaca e e trı 

reti müteahhide aittir. 
TenYirat akşamdan aaat 2 ye kadar devam e~ecektir. _ ~· l 
Mukuele 3 sene müddetledir. Bir ıeneliti üzerindea yuı ~ 

7,5 teminat akçesi 90 liradır. Motör yerine konduğu ye işlet111e1' 
ba,landıtı anda i'bu teminat akçesi geriye iade edilecektir. 

6- Eluiltme 7 Mart 938 tarihine rastlayan pazarteıi fi•6 

aaa. 15 tle Oavaa belediye enoümenincle yapılacaktır. 
1 

7 Bu it bakkıada fazla malumat almak istiyealerin D••' 
Uray batkanlatıaa miracaat etmeleri. 

Hurda çelik: 4,5-5 t. - müstamel iki tonlalc kam· 
yon: 1 ad. " 

Darphane ,,. Daa~a Mat. M. 2-3-38 
Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Bafra-Kızılırmak köprüıü üzerindeki eski ahşap köp· 
rüniin kerestesi " 

1158 - 86 86 Samsun Vilayeti 3-3-38 

Benz otomobili: 1 ad. (temd) 
lsmetpa{ a okulu bahçesindeki sundurmanın yıktırıl· 
muı ve çinko, kereste, tahta v . .s. utılacaktır 

" 
paz. 

275 -
130 -

7 50 Ordy Nafıa Müd. 27-1-38 itib. 1 ay 

" 
Kültür Dir. 28-1-38 " " 

Kurban derileri: 400 ad. aç. art. 
Diz.el motörü ve oksijen makinesi " 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundrn: 
keşif bedeli teminat muvakkate akçesi 

Lira Kr. Lira Kr. 
640 00 inşaat 48 00 
138 14 nöbetçi kulübesi inşası 10 19 

İhale günü 16.2.938 saat 14, 14,30 da açık eksiltme 
usuliledir. 

İzmir tayyare alayı için açık eksiltme suretile müna
kasada bulunan bir kıta inşaat ile nabetçi kulübesi inşa
sına talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatılarak iha
lesi 18 şubat 938 cuma günü saat 15 de kışlada İzmir 
levazım amirliği sahnalma komisyonuna yapılacaktır. 
Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görüle

bilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
ve fartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat muvakkate -
lerile birlikte ihale saatinden evvel komisyona mürac :ı at· 

ları. 

İzmir Belediyesinden : 

İki bin dört yüz elli lira bedeli keşifli, Sahanede mez· 
bahaya gidecek Halkapınar su borularının çürümüş kısım· 
larının değiştirilmesi işi 1.3.938 salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve fartnameleri 
bedeli mukabilinde başmühendislikten tedarik edilir. İşti· 
rak için yüz seksen üç lira yetmiş beş kuruşluk muvak
lrat teminat makbuz veya banka teminat mektubile ıöY:
lenen gün ve saatte encümene gelinir. 

Konya Nafıa Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli Muvakkat 
lira kuruş teminatı ihale günü 

lira 
1957 57 148 16.2.938 

Meramda Dede bağı fidanlığına yaptırılacak duvarın 
2.2.938 günü Vilayet Daimi Encümenince yapılan eksilt
mesinde isteklilerin tenzilatı mutedil görülmediğinden ar
tırma ve eksiltme kanununun 43 üncü ve Vilayet D•imi 
Encümenin 2.2.938 gün ve 115- 153 sayılı kararı gereğin· 

ce eksiltme 16.2.938 çarşamba günü saat 15 te ihalesi 
yapılmak üzere uzatılmıştır. 

Şartname ve mukavelenamesini görmek istiyenlerin 
Nafıa Müdürlüğüne ve ihale günü de hazırlıyacakları eh· 
liyet vesikası ve teminatlarile birlikte Vilayet Daimi En· 
cümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Karaman · Aladağ yolu üzerin
de Deli çay Salavat köprüleri tamiri. 
Keşif bedelleri yekünu 1459 lira 14 kuruıtur. 
Eksiltme müddeti talip çıkmadığından artırma ve ek· 

siltme kanununun 43 inci maddesi ve Vilayet Daimi en
cümeninin 2.2.938 gün ve 113-154 sayıh kararı gereğin· 
ce 2. 2.938 tarihinden 16.2 ·938 tarihine kadar uzatılmışbr. 

Eksiltme 16.2.938 çarşamba günü saat 15 de Konya 
vilayeti daimi encümeninde açık eksiltme usulile yapıla

caktır. Bu işe ait evrak Konya nafıa müdürlüğünde görü· 
lebiıir. 

Eksiltmeye girebilmek için I09 lira 55 kuruş muvak· 
kat teminat akçesi ile Nafıa müdürlüğünden bu it ıçın 
alman vesikayı ve ticaret odasından alınan vesikayı 4 
üncü maddede yazılı iÜn ve saatte vilayet daimi encü
meninde ibraz etmeleri lüzumu ilin olunur. 

THK Cibaabeyli Şubeai 
Seyhan Defterdar. 

21-2-38 14 -
24-2-38 14 -

------
Samliun Vilayet Makamıadan: 

17-2-938 tarihli pertembe günü saat 15 te Samıun Vilayeti 
Daimi Encümeninde 2508, 18 lira keflf bedelli Kavak istasyon 
yolundaki teniye türabiye in,aatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ite ait bayındırlık i,Ieri genel t•rtnameıi fOSe ve tesviye 
türabiye ve kirgir ia,aat fenni ••rtnameai Ye ketif defteri ve 
buıuai tartname ve proje ve mukavelename vilayet Naha Direk· 
törlütünde görülecektir. 

MuvalNat teminat 186, l I liradır. 

Ankara Valiliğindf·n : 

Kcı;ıif hedeli 71359 lira 99 kuru~tan ibaret o1an Ankara
Kızılcahamam yolunun 34+00 ile 55+00 inci kilometreleri 
arasındaki bir adet menfez ile 12 kilometre tulünde maka
dam şose inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulnı u~tur. 

Eksiltme 6.3.938 tarihine raslıyan pazartesi günii saat 15 
de Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

lsteklile teklif mekt•plarını, Ticaret odası ve..,ikası ve 
4818 lira muvakkat teminat mektubu vtıya makbuzları ve 

afta Vekaletinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldık

ları müteahhitlik vesikalarile birlikte sözü geçen günde ':tat 
14 e kadar encümen riyasetine vermeleri: 

İstekliler ke~if ve şartnameyi hergün Nafıa müdiirliiğün
de görülebilir. 

• • • 
Ankara Yüksek Zuaat Enstitüsünde yapılacak su tesisatı 

Bak: Elektrik sütununda Nafıa vekaleti ilanına. 

fıaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: 
-----~--~--~~----~------------·----

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Baştabibliğinden: 
E~refpaşa hastanesi için alınacak olan 2260 linı m uham

meıı kıymetli 40 kalem alat ve edevatı tıbbiyesiniR eksiltme
sine istekli çıkmadığından vilayet encümenin olbaptaki ka
rarları veçhile yeniden 11-2-938 günlemecinden itiharr.n on 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. lstanbulda çıkaçak 
taliplerin listeyi ve şartnameyi görmeleri için İstanbul sa~lık 

ve sosyal yardım dirıktkölüğüne ve İzmirde çıkacak taliple
rin nümuneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere hergün 
hastane baştababctine müracaatları v~ ihale günü olan 2) 

şuhat 938 pazartesi gürıii .... aat dokuzdan onikiye kadar İzmir 
vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Naha Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan it: Ankara Yüksek Ziraat 

enstitüsü kalorifer tesisatı ve !IU tesisatının hariç şebeke· 

ye bağlanması itleri. 
Keşif bedeli: 28185 lira 77 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 28.2.38 pazartesi günü saat 15 de nafıa 

vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buoa müteferri evrak 141 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2114 liralık 

muvakkat teminat vermeleri ve 15 bin liralık bir kalo
rifer işini yaptığına dair müteahhitlik vesikası göstermesi 
lazımdır. 

' 

İsteklilerin teklif nıektublarım ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine rnak· , 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 13700 metre yatak kıhflıiı be~ 
23.2.38 çartamba günü saat 15 te Tophanede İıtanb&J 
levazım amirliği ıatınalma komisyonunda kapalı zarfl• 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5000 lira 50 kır 
ruştur. İlk teminatı 375 lira 4 kuruşttur. Şartname ve O~ 
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni v.s~· 
kalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bır 
saat evvel komisyona vermeleri. 

* * * Dikiıncvl c ri .için ~O ton .kadar sarı sabunlu k:be~ 
nin kapalı zarfla ekı::ıltmesıne t.ılıp çıkmadığındım 16.2.9 
t,;ur-.amba trünii ı:;aat 15,30 da l::ıtanhıı l Tophanede le\ azıfll 
ami~Jiui ~a7ınalına komiı::yoıııında pazarlıkla ekı;;iJtme"i yapı· 
lacakt7r. Tahmia bedeli .41 bin lira ilk tem i natı 3075 lir3

• 

dır. ~arlname i komi,.,yonda gilrülebilir. 1 teklile r in kantı111 

ve ikıtlaril~ hernhrr l.ı e lli ı:;!latle komisyona gelmel~ri . 

Keşan Kaymakamlaı}ından: 

Keşan köy korucuları için Şartnameye göre beheri dokuısr 
liradan 58 takım (Ceket, kilot pantolon, tozluk. fapka) elbise Y'~ 
tırılacaktır. İstekliler yüzde 7 ,;) dipozit akçası veya banka teıııiıt• 
mektublarile ihale günü olan 24.2 .938 perşembe günü sant 14 d• 
Ketan Huıuıi muhasebe dairesinde bulunmaları . 

Haymana Kaymakamlığından: 
Haymana kaaaııaıa bekçilerine aid 90: 100 takım elbiıe ıerpllf 

tozluk, fotin. bel kayıt•• fişeklik, ekmek torbaları toptan müıı•· 
kasaya çıkarılmı,tır. Talip 'erin şeraiti anlamak üzere Haymao• 
kaymakamlıtına müracaatları ilin oluuur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
~~~~ ........ ~~---- ~-

Ankara Helcdi •c indfm: 
Nüınunesi vc·çhle ~5 adet a leminyumlu p lJ.n pafta k~· 

ğıdı paza rlık .... uretile alınacak tır. ~luhammen oPdPIİ 2~5 )ı· 
radır. Teminatı 16 lira 87 kurıı:. tur. 

Taliıılerin nümunevi ve ;;artııamevi görmek üzere lnıar r , • , 5 
müdürlüğünde müteşekkil alım ve satım komisyonuna 1 
şubat 938 salı günü saat 1 () da müracaatları 

Kereste, tahta ve saire 

Kırklareli P. T.T. Direktörlüğünden: 

1 - Kırklareli Dereköy nahiyesi Kurudere Devle t ot' 

manından kesilmek ve Çorluya teslim edilmek şartile i· 
dari ve fenni şartnamesindeki evsafı havi 8 metro tu• 
lünde 2190 adet meşe cinsinden telefon direği kapab 
zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 16425 lira muvakkat Ctemioat 
1231 lira 88 kuruş olup eksi ltmesi 1.3.938 salı günü saat 

11 de Kırklarelinde PTTMüdürlüiünde yapılacaktır. 

3- İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya ba11· 
ka mektubu, ticaret odası vesikasından başka miteahhid
lik vesikası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfları" 
nı o gün saat 11 e kadar komisyona vereceklerdir. 

4- Fenni ye idari şartnameler Kırklareli PTT Mil"" 
dürlüğünden parasız verilir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

2000 ili 2500 adet portatif çadır direği kapalı :ıarfl• 
eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin edilen bedeli 18750 lir• 
olup ilk teminat parası 1406 lira 25 kuruıtur. 

İhaleai 1 mart 938 salı günü saat 16 dadır. Eksilt"' 
meye giteceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde 
lerin<le istenilen belgelerle ihale gününde en geç bir sa•t 
evveline kadar temin:ıt ve teklif mcktublarını MMV sa' 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
Aşağıda cetvelde parti ve miktarları yazılı cenıa11 

126455 adet normal kayın traversi avans verilmek üzere 
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MÜNAKASA GAZETESi 

tediye 
Yenid maddesi tadil edilmiş olan şartnamesi dahilinde 
İtib .. en 3 Partide 28.2.938 pazartesi günü saat J 5 ten 

.. ren 
Usuı·ı ayrı ayn eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf 

ı e ek 'l Ek .
1 

81 tmeye konulmuştur. 
llıiıyo 81 

bne Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Ko
rıal?Jes~U:da yapılacaktır. Her partiye aid eksiltme şart
kabilind e teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mu· 
alınab·ı· e Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden 
cekıe ~ ır. İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim ede
llıu\'a~~ teklif mektublarını cetvelde hizalarında gösterilen 
alınını at teminat ve talimatnamesi ıe göre Vekaletten 
bat p f Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 28 şu
fttalı azartesi günü saat J 4 e kadar Ankarada Vekalet 

eıne Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

otu •ila . 

Partiler Miktarı Muham. Muvak. şartnaıne 
normal travers bedel teminat bedeli 

L. K. 
•:t• Yetı Düzce 

-.aı G·. k 
•1lınd 1

'
1
• uzu or-

l •n. 1 
il Vn- . 

'll •yetı Düzce 
••ııdalr: K 

b 0 ., 1 okur-
lu v~~tııııdan. il 

, it lay•ti Akçako· 
•tı ' 1

'••ndaki Orhan 
orına d 8 nuı an. 111 

61 901 216653 50 12082 68 

9 289 27867 00 2090 03 

55 26~ 175190 05 10009 50 
il ek · ı •ı tll\eye huausi orman sahibleri de girebilirler. 

ilın· 

ıo 83 

1 39 

8 76 

. ır Güm -k h-· ru Muhafaza Taburu Satınalma Korni5yonundan: ... ,r G~ ~ 
lltaı 20o uınruk muhafaza taburu ihtıyacı için mukaveleye bağ· 
"hııda ton laYamarin maden kömürünün mvkavelesi bozul
t htaabn kanunun 51 inci maddesi mucibince müteahhit nam 
•l~i ~na 160 ton lavamarin kömürü pazarlıkla alınacak ve 

Ekıiltme 18-2·938 cuma günü saat 15 te Konya Vilayet Daimi 
Encümen Oaaaında açık ekailt:ne uaulile yapılacaktır. 

Buna ait evrak Konya Nafıa Müdürlüğünde ıörülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin beher parti için 196 

lira 88 kuruş muvakkat temiMt akçasile Nafıa Müdürlüğünden 
bu iş için alınmıt vesikayı ve Ticaret Odasından alınmı' veıi
kayı 4 üncü maddede ya.zıh saatte Vilayet Daimi Encümeninde 
ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Darphane ve Damga Matbauı Müdürlüğünden: 
Sınai işleri için yerli mali 30 bin kilo külçe kurşun kapalı 

zarf usulile 
520 kilo kalay açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 

Tahminen 4,5-5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir 
kamyon pazarlıkla satılacaktır. 
Kurşunun muhamen bedeli dokuz bin, muvakkat teminatı 675 

liradır. Eksiltmeai 28 şubat 938 pazartHi saat 14 tedir. 
Kalayın muhammen bedili 884 ve muvakkat teminatı 66 lira 

dır. Eksiltmesi 1 mart 938 aah günü aaat 14 tedir. 
Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttırılmasına 2-3-938 çartamba 

günü saat 14 de başlanacaktır. 
Kurşuna aid teklif mektublarr eksiltme aaatinden bir aaat ev

vel Müdüriyetimizdeki Komisyona verilecek ve eksiltme ve art
tırmalar bu komi:4yonda yapılacaktır. 

latekliler şartnameleri almak ve aatılacak eşyayı görmek için 
19 şubat 938 tarihinden itibaren hergün saat 14-16 da İdareye mii• 
racaat edebilirler. 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Karaköse Askeri Sahnalma Komiayonundan: 
Iğdır garnizonu için 125 bin kilo Surbahanın garnizonu ıçın 

125 bin kilo askeri evaafta fa brik11 unu kapalı zarfln ekailtmeye 
konuldu. lğdıra aid unun tahmin bedeli 18875 lira ilk teminatı 
1415 lira. İhale5i 2G.2.938 c11ınartesi günü saat 11 de Surbahan 
ırarnizona aid unun tahmin bedeli 18750 lira ilk teminatı 1406 
lira ihalesi 26.2 938 cumartetti günü saal 12 de ihaleleri Karaköse 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamelerini görmek is
~eyenler komisyondan 25 kuruş mukabilinde alıp görürler. 

p,y: -. -.. . -. - -. . -::: . -. . . --.. --~, 
E. I. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh (:) 

SUNAR : {~] 
.., Kıyas kabul etmez aefasette d<Jıeme-l:·.ı Mefrucat •· lik ve dekorasyon malzemeai, aofra ör

tüleri, YlKANABİLİlt perdelik TON-

! 1 

TİNE kumafları. 

:
: Sıhhi Malzeme: İmtiyazı Du Pont tarafından 

alınan " NEOPRENE,, aentetik kauçu 
tundan vey&Jlaf kauç•kdan yapılmıt hH· 

l
::l tahane Ye sıhhi bezleri, korseler içi• ku

maflar ,izcilerin Ye Ordu Te,ekk61lerinin 
kullanmuı için mutalya yapılmasına 
yarayan kauçuklu mensucat. 

l~l Ciltcllik : 
Yıkanabilir ve su reçmez cild bezleri
ni gösteren mubtqem bir kollekıiyon 
ve au geçmeıı: kitıdlar. 

Uçak• Otomobil : Su ge;mez kauçuklu bez
leri, imtiyazı D11 Pont fabrikaainca 
alınmıt "NEOPRENE,, Hntetik kauçu• 
tundan yapılmıt bezler ve macunlar. 

" " 

f: 
• • • • 

lJın ·2·938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
t'dır,t.ıŞ tahrnin tutarı 2400 lira olup muvakkat teminatı 180 . ___. ....... __ _,,,...__...,,.,._.......,o:.... __ ~--=-..,,,.. ..... ,. . .-,.,.----
l1tekı-~tt.aaıneai her gün komisyonda görülebilir. 

ı~ı 
ı~ı 
l~l 
ı~ı 
1:1 

l\J 

l!I 

Cum~uriyet Or~ula 
\ı>t 1 erın 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerin· 

tll vfartnarneainde yazılı v~sikalarla muvakkat teminat mak-
ı._ııc:~a ?~nka mektublarile birlikle pazarlık aaatinde İzmir 
oııll.. Bırıncikordon 364 numarada Tabur satmalma komis· .. , --... uracaatları. 

~illi M·· d f lf) u a aa Vekaleti Satın alma Komisyonundan: 
.ı.l"ti .2.9~8 ı;ar~a ınlıa giinii ••n ·ıt tS ıl<' \ııknr.ııl l :\1 \lV Vf'· ' 

lltı \ ::satınalına koınİ :ı \' nıııında ıw1. .ırl ı k! . 1 ı lı ıl f' sı in.ı kılına· 
laı1n; n~rlolu ~fl Z•' lf' iııirı :m. ı. 1X~H .). J0.2.f)3H tarilıli ıııı s h a- 1 

in1e a ılan ec\ilen 7SO ton 87 oktanlık lı ı..: nz.inin şnrtnaınc· 
I~ Yapıla<'nk tndil;u clohyi::ıi lc alıın ı nd ın v.ız•rı>çildio-i ilan 
ııur. r:ı · .., 

lia · 
Harita C<mol Direktörliiğündı'n: 

ttc i tıt~ Cn. Drk. Fotografane::-i için 11 şnba1 19.3H pa-
e~ i· !;tınü chiltıncs i yapılaı :ak (•' reze rnakinesirıin : Eksilt-

rıJıt~ı ~~~;ın~ rnczkürün. bayramı~ ~on ~ii ııüııc te:-;udiil' e tıne::;i 
il i ·t k .l;:) şubat 1938 -.alı gunu :-.aal 14 rlı· yapılaca~ııı

Qtıı.ın. e " lılerin mezkur gün ve saatte Hrt. Satınalıııa kornis-
ıı. gelmeleri. 

B Kayseri Vilayeti Daimi l::ncümcnindeıı: 
tı 1 edeli kP. ı·· ,,) .. ı· ,....( k l ·ı- . . 1 t Ut h ~ ı H ı ıra ı > ·urui' o an ve \ ı avetımı 1.e ıcnı 
11duı l ulunan vilayetle ... ıııırlarırıa dikiler·~k otan a ltı adet 
1 ltll'ıey evlıaların.n imal ve malıallerirıe konıılma~ı açık ek-
a~ e ı·ık ı · . . ~i ltı ,'& _ a~~ mı~ ve: tnlıp lc· r tarafıı11ltııı venlcc•• k bedri 
' ittin .>ık gorüldüğli takdirde ~ 1.2.9,l8 pazarte~ ı giirıii ihn-

lcra:-,ı mukarrer olmakla ilan olunur. 

l(,llld k' Dinar Hükümet Tababetinden: 
l!li 32sa 

1
.1 göçrnenler için 30-40 çift öküz hayvanı ve mecmuu 

~iibay ıra olan ziraat alatı satın alınacaktır. 
)\>•tıatı at. •çık ekailtme uauliledir. Teminat akçesi 135 lira 
d~k. iltrn Çın, 24 lira 40 kuruşta zirai aletler içindir. 
: llliln ~ .3-3-938 perşembe günü saat 10 da hükümet tababe· "i• ilıc:ıt k . h "k t11a,ın ornıayon uzurunda yapılacaktır. 

, •ra ve .•e evrakı aaire Dinar hükümet tababetinde, Afyon, 
11111lbilir~ lzsnir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerinde 

•k~ri F 
l'•hın· abrikalar U. Müdürlüğü Satınalma komisyo r. undan 

ti E ın ed"l 
•t llbtik._

1 
1 en bedeli 800 lira olan 10 ton g6m üş kumu Aa-

kt~ cuır. ar unıurn Müdürlüğü satınalma komisyonunca 18 fU· 
~'tıt, Şllrt 11 R'iinü saat 14,30 da açık eksilt ne ile ihale edile-
c .. 'kkat t"•~e Parasız olarak koıuisyondan yerilir. Taliplerin 
~~~ lllııdd:lını.nllt olan 60 lira ve ~.19;) numaralı kanunun 2 ve 

•caııtıa •rındeki ·:enikle mezkür gün ve saatte komisyona 
rı. 

•tı~k•itt._e k.oııya Vilayeti Dai111i Encün .?ninden: 
~, içiıı ~~ konulan iş: Konyada yakbrılacak muntazam kal· 
ıc1~llıı1 ol "2•938 tarihinde ihaleı.i yapılmak üzere eksiltmeye 
)ılı 11d,11 ~~ • 50oooo adet parke taşı ihzaratı iti iıteklisi çık · 
s t, ~-rllrile 11•Y•l Daimi Encümeninin 4-2 938 tarih Ye 117 1 n 

a.. '"•lea· 18-2 938 tuihine tesadüf eden cuma günü aaal 
"~ı·f 1 Ya l 

1
•1 b,d 

1
. Pı nıak üzere müddet !Jzahlmıştır. 

1.t ırlldır. e ı: Beher parti 50000 adet parkenin k .. şif bedeli ,,_ 
" ---1lteahb" ıt 2-3 parti parke tatı alabilir. 

•• 
) t·~ UZAYEDELER 
---~~ - ~ --

Seyhan Defterdarlığından: 
Adet: dik silindirli 32 beygir dizel motörü kıymeti 200 lira 
Adet: basık silindirli 6 beygirlik lambalı motor 50 Jira 
Adet: 32 beygirlik otomobıl motoru 18 lira 
Adet: oksijen makinesi 6 lira 
Yukarda cinsleri yazılı motorlarla oksijen mzkinesi hizaların · 

daki muhammen kıymetler üzerinden açık arttırma suretile sah

lacaklır. Görmek is teyenlerin hergün erkek muallim mektebine 
ve isteklilerin d yüzde 7,5 pey akçesilc ~4-2-38 pt·rşembe rünü 
Hat 14 de defterdarlıkta topl:ınan komisyona gelmeleri. 

Ordu Kültür Direktörlüğünden: 
İsmetpaşil okulu bahçeaindeki sundurmanın yıktırılmaaına ta

lip çıkmadığından 28.1.38 tarihinden itibaren 1 ay müddetle pa· 
zarlığa konmuştur. Buradaki tahta, kereste Ye çinkoların mu· 
hanmıen bedeli 130 liradır. Taliplerin daimi encümene müraca
atları. 

Cihanbeyli Türk Han Kurumundan: 
Kazamız köylerinin kurumun canlı olarak vermeği taahhüt 

eyledikleri 76 kurbanlık koyun ile 400 kadar derinin 21-2-938 
pazartesi günii saat 14 de şube merkezinde açık arbrma ile aa
tılacağı ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 
İhale günü 4.3.938 Mezad kaime numarası 9879 markuı 

DÖKME kanuni aafi sıkl~ti 1008 kilo ağırlığmda 107 lira 25 ku· 
ruş değerinde madeni orta yağlardan olup 270 dereceden evvel 
takattur eder MKN 9318 KIRMlZl-BEYAZ MKS 12000 K 216 L 
64 KD demir külçe ve kütük MKN 2182 SK 118 M ve N KS 5 
K 100 L 66 KD gayrı me~kür euns MKN 9387 LB 161 M ve N 
KS 43 K 500 G 686 L 16 KD yün nensucat MKN 961 ZKH 30 31 
M -.e N KS 171 K 137 L 5S KD kağıd çıkarma MKN 9896 BSHA 
3309 l 1 M ve N KS 602 K I085 L 48 KD topu boyalı pamuk 
mensucat ihale günü 7.3.938 MKN 9055 TPM 5364 1 M ve NK S 
43 K 700 G 75 L 87 KD .ıl eminyüm varak MKN 7590 Gll NF 30 
M ve N KS 31 K 87 L 56 Kl) pamuk yastık ve yorgan MKN 
7b02 G t 1 NF 30 3 M ve N KS 35 K 67 L 87 KD pamuk ailte 
ve yorgan MKN 9294 MY 8740 M ve N KS 15 K 210 L 75 KD 
yün m~nsucat MKN 9293 MY 8740 M ve NKS 13 K 200 G 140 
L 55 KD yün mensucat MKN 9292 YA 8741 M ve N KS 21 K 
300 G 276 LD yiin mensucat MKN H291 YA 8741 M ve N KS 7 
K 80 L 15 K C· yün mensucat ihale günü 9.3 938 MKN 9514 DJ 
50 67M ve N KS 2067 1( 533 L 29 KD adi demir çivi. 

• • • 
(Devamı var) 

5 ton hurda çe lik ile bir kamyon satılacaktır. Bak: Müt,.fer 
rik sütununda Darphane ve Damğa matbaası Müd. ilanıaa. 

fi} 

~MARİFET ~ 
X MATBAASI 

............................... 
Sirkeci Ebussuut caddesi No. 42 

Telefon : 20448 

Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilinları (hurufatla) 
Etiketler vesair her ı evi evrakı matbuayı 

almayı unutmayınız. 

Jl 
ı (!] 
1 [~l 
ı (:] 
{] 

MÜTEAHHİDLEkİ 
Taahhüd edecekleri malların en yükaek eiulerini ve 
bilhaua kauçuklu kuma,ların t•rtnamesine en uyırun 

olanını bulurlar 

Müstehlikler: Ekonominizi teminediniz 

Müteahhidler: Şöhretinizi muhafaza 
ediniz! 

Ekonomi ve dayanıklığı 
Temin ve garanti eden 

F ABRİKOİD DU PONT 
markalı mamulltı tercih ediniz. 

Bekir Hamamcı Mefru
şat mağaıasi 

Anafartalar caddesi Kınacı 
Han altında ANKARA 

l'~ - .... · .... _ ...... 
~-------~ r rtl 

(Suite de la 4em• pare) 

Pose de picrres kilomctrique aur route lstanbul-Silivri (Mun. lstanbul) 
N. 596 

Poteaux telegraphique et traverses de aapın ( Cb. de Fer Etat) 597 
Huile de lin raffınee et baguetlts et tôles de laiton (Ch . de Fer Etat) 

N. 598 
Construction debarcadaire en beton arme (lnteadance lzmir) 59ö 
Reparation a la fabrique de vin Kabatacbe (Dir. Gen. Monopoles) 

N. 599 
Telepbone et centrale de ca•pag11e (Mia. Def. Nat.) N. 600 
Pelles et piocheıı (Mun. Ankara) N. 600 
Reparation bitiment du V akouf (Dir. Vakouf Akhisar) N. 601 

,. ,, ecole Istildal (Mun. Tchanalckale) N. 601 
Voiture et chevaux (Dir. A~icole Gaziantep) N. 602 
Transport de charbon (Ch. de Fer Etal Adana) 602 
Ballons de aondage (Dir. Gen. Affairea Meteorologique de l'Etat) 

N. 603 
Armoirea d'acier pour doHiers (Com. Achat Ecoles Aak.) N. 603 
Forme en fer (Com. Ach . Place Forte Tchanaldtale) N. 603 
Toile pour pyjama (lntend. Tophane) N. 604 
Legumes (Com. Ach . Milit. Isparta) N. 605 
• Bles, org-e et seigle (Lig-ue Aviation Turque Suc. Tchoumra) 605 
• Canevas, corde et toile {Cir. Gen. Monopoles) N. 605 
Beurre (Com. Ach. Mılit. l<ıparta) N. 605 
Reparalion hain Municipale (Municipalitc Vize) N. 605 
Lits de fer avec sommier en acier (lntend. Tophane) N. 1>05 
Toile braDda (Com. Ach. Place Forte Tchanaltk.ale) N. 607 

,, pour pyjama (lntend. Tophant') N. 60'7 
Conatr. hangar, vespasienne et lavabo (Dir. Monop. Samsoun) 609 
Transport d'articles de chimie, bioloıie et pbyıique (Com. Acbat 

Lycees 114tanbul) N. 610 
Preparation de paveı (Dir. Trav. Pub. SivH) N. 610 

• LeA utcrisqueı indiquent une vente par vo ıe de ıorenchere. 

N. 8.- Le~ Nos i ndiqueı en reıard dea articles ıont ceux do 
journal dans lequel l' ıtvİ• a parıı . Nefis ve ehven olarak tab etmektedir ~ 

X 
En küçük bir ışıniı dahi olsa matbaamızdan fiat 

il>C •ı 
imtiyaz aalımi ve yuı itleri 

Di...ktirü: lamail Girit 
Baaddıit 7er: ARTUN Baaı ... '" 

<' o11 '" t11 B il1 fü· M'I ıc.tc N " . 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MO IS Ptra. 450 
6 ., .. 850 

12 " " 1500 

Etranger : 1'..! aoie Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

LUNDI 

Quotidien dcs Adjudicationı 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ 

'----···--

ADMINISTRA'l ruı 

Yogbourtchou H:-n 
ler Etage, N. 3-4 

Galat a, Peı chembe Baıar 

T elepbonc: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telei'raphique: Pour la Publicite a'adreescrj 
il 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lstanbul M0NAKASA 

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

Mode Prix Caatioa. Ucu d'adjadıcation et du Jours ' eure 
d'adiuliicat. etıtimatif Proviıo'ire Cabier des Chargeı 

~~--~-- -~~~~~~~~~~~"'-~~~~--~~~~~~-

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Tra"'Q' Pnblicı Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation lazaret lstanbul Publique 302 72 22 71 

,, casino Ayazma iı Yalcadjik (aj .). 
R accordement de l'inatallation d'eau au rcseau ex
terieur de l'lnstitut agricole Ankara (Voir Electriquc) 
Constr. d'un etage au konak rouvernemental ~ 

Mouche (aj.). 
Concoure pour construction pavillon du monopole 

a la foire lzmir. 
Construction d'un arche et 12 km. de ch.ıuısee 

s route Anlcara·Kızıldjahamam 

Changc.ment dcs tuyaux d'adduction d'eau ı/route 
Sahane-Halkapınar. 

Divereeı conatructionı (aj.). 
Construction rueritea pour gardienı (aj.) 
Rep. des ponts Salavat et Delıtchay • route Ka-

raman-Alad arh (nj.). 

C re a gre 
Pli cach 

Gre a gre 

Pli cach 

Publique 

" ,, 

1250 -

300 et 100 

71359 4.19 

2450 -

640 -
137 14 

1459 14 

Rep. et instaUation au four du Vakouf ,. 464 07 

93 7S 

4818 -

183 75 

48 -
10 19 

109 55 

Trav. de aivellement • roule Kavak-Station ,, '.lS08 18 186 11 
Conatr. au pont "Tchetinkaya" s route Bafra (ai , . ,. 4219 58 316 47 

,, mur d 'appui e route Ordou-Fatsa ,, 2101 61 157 62 
" de mur a la pepiniere Dedebagh (aj .). ,. 1957 S7 148 -

Rep. au muıee Adana Grc a gre 811 06 60 3~ 

{ 
Com. Perm. Mun1cipalite Jstanbul 
Dir. Ecom. ,, ,, 

idem 
Mın. Trav. Publicı 

Defterdarat Moucbe 

1-3-38 

22-2-38 
28·2-38 

26 2-38 

Com. Ach. Econ. Moaop. Juıqu' au 1 3·38 
Kabatache 

Vilayet Ankara 

Municipalite lzmir 

Com. Ach lntend. lzmir 

n 
Vilayet Konia 

Dir. Vakoufe Samsoun 
Vilayet Samaoun 
Dir. Trav. Pub. Samıoun 

" 
Ordou 

" Konia 
• Seyhan 

6-3·38 

1·3-38 

18-2·38 
18-2 38 
16-2-38 

24-2-38 
17-2-38 
23-2·38 
18·2-38 
16-2-38 
25-2·38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-F ouro!turc pour Hôpitaux 

Produits pbarmaceutiqueı et articles sanitaires : 
40 lota (aj .). 

Publique 2260 

Electric~-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnatallation chauffage ccntral et d'eau a l'lnstitut Pli cacb 28185 77 
Agricole Ankara (cab. eh . P. 141). 

Exploitation inıtallation clcctrique de la ville 
Davu. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Toile pour house : 13700 m. 
Cuır jaune savonncux : 20 t. (aj.). 
Costumes pour rardiens: 90-100 coınplets(C~aua

sures-Guctres·Chapcaux-Ceıntures ete.) 
Costumes pour gardc·champctre (jaquettes. culottes 

pantalons, guetres et chapeaux) : 58 complet• 

1 r avaux d'lmprimerie-Papeterie --
Papier en aluminium pour plan : 25 p . 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 
~~~~~~~~~---

Traverses de bois d'betre: 61901 p . (cah . eh . L. 10,82) 
" ,, " ,. : 9289 p. ,, ,, P. 1,39). 
,, ,., ,, ,, . 55265 p . ,. ,, L. 8,76J. 

Poteaux pour tentes portatives : 2000-2500 p . 
,, telegraphique de bois de sapin: (8 m. de 

longueur) : 2190 p. 

Combustible Carburant- Huiles 

Houille : 160 t. 

Divers 

Appareil freinometre pour contrôle des moyenı de 
transport 

Fabrication et poıe des tableaux pour froıatiere : 

6 P· 
Machi ne fraiseuse : 1 p. (aj .). 
Lingot de plomb : 30 t. 
Etai• : 520 k. 
Sable d'arı:-cnt : 10 t . 
Bocufs : 3040 pairca lnstrumentı arricoleı 
Paves pour conıtruction de route : 500000 p. (aj.) 

1- rov ı ıoı s 

Bles concasscs : 33,6 t. 
Savon : 8 t. 
?aille : 66 t . 
Pommes de terre : 8,4 t. 
Oıtnons : 3 t. 
Farine de minoterie : 125 t. 

" " " : 125 " 
Foin. 
Riz : 15 t . 
Foin : 300 t . (aj.). 

C) Adjudications a la surenc~ 
Via, bouloD1, accessoires d'auto radiatcur, tiHuı 

ete. ete. 

Pli cach 
Gre a g-rc 

Publique 

Pli cach 

" 
" 
" 
" 

50QO 50 
1000 --

lap. 9 -

225 

216653 50 
27867 -

175190 05 
18750 -
16425 -

Gre a rre 2400 -

Publique 

" 

Pli cach 
Publique 

" 
" 

Publique 

" .. 
,, 

Pli cacb 

" 
Gre a l're 

.. 

.. 

Publıque 

,, 

3700 -

407 06 

9000 -
884 -
800 -

2625 

4032 
2640 
1350 -
S04 -
150 -

18875 
18750 -
sooo --

15750 -

2114 -

375 04 
3075 

16 87 

12082 68 
2090 03 

10009 50 
1406 2S 
1231 88 

180 -

277 50 

67S -
66 -
60 -

196 88 

303 
198 
102 
37 
12 -

141S -
1406 -

1181 25 

Chef Med. Hôp. Ecbefpıcha lzmir 

Mia. Trav. Pub. Dep. Constr. 

Muoicipalite Davas 

Com . Ach. lntend. lst. Tophane 

" Municipaiite Haymana 

Kaymakamat Kechan 

Municipalite Ankara 

Min. Trav. Pub. Dcp. Mat. 

.. 
" Com. Ach. Min. Def. Nat. An icara 

Dir. PTT. Kirldareli 

21-2-38 

28-2-38 

7.3 38 

23-2-38 
16-2-38 

24-2-38 

15-2-38 

28-2-38 
28-2 38 
28-2-38 

1-3-38 
1·3-38 

Com. Ach. BataillonSurv. Douan. lzmir :lS-2-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite Istanbul 
Dir. Econoıa. • ,. 

25-2·38 

Vilayet Kaiseeri 21-2-38 

Dir. Gen. Cartographie Anksra 15-2 38 
Dir. Pala is de Monnaies Tim bre. 28-2-38 

• 1-3-38 
Com. Ach. n.Gen. Fabr . Milit. Anlc. 18-2-38 
Dir. Hyg. Asesist. Soc. lzmir·Afion-Anlc. 3-3-38 
Vilayet Konia 18-2-38 

Com. Ach . Reg. lnfanterıe Menin 

.. 
" .. 
.. 

Com. Ach. Militaıre li'dir 
,, 

Co•. Acb. lntend . bt. Tophane 

" 
" 

l~ır. Ventea Douanes lıtanbul 

Dir. P.alaia <1eı Mo11naieı el Tımbra1 

21-2-38 
21-2-38 
21-2-38 
21-2-38 
21-2-38 
26-2 38 
26·2..:.38 
17-2-38 
17-2-38 
17·2-38 

8-3·38 Acier camelote : 4,5-S t.- Camion de deux tonnea: 
1 p. 

i ........................ ~·~---~~-~-~--~~--~_,~-~~-...-~· ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~ .. ~~·~--~~I!!!!!!~~-!!::~~!!!!!!~~~~~·~~~ 
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Pazartesi 14-2-938 

Gömlek, fanihı, mendil, don, havlu, çorap ve pijama (Ya~ 
hentlia Mekt.) • ! 595 

• Moloz, dıvar taıı, merm~r taş ve hurda demir (Giiıel 
SAK) .\! 599 

Elektrik laboratuvarında yap. tamirat ve tadilat (Yülı•· 
Mekt. SAK) X 609 

Ekmek (Yükıek Müh. Mek.) .:' ! 610 

Sah 15.2.938 

T. E. ve tecim A. şirketi heHbına getirilacek qya ıii 
me ve aevki işi (T. Endüs. ve Tecim Şirk.) .. ,~ 591 

Paşabahçe müakirat fabrikasında yap . kanaliz.aayon işi 
Müd. ) .\: 592 

Seyyatr elektrikli iskele vinci (inhie. U. Müd ) .\: 592 
Aydın vil. cezaevi inş. IAydın Nafıa Müd.) _,,: 592 
Battaniye (Jndr. G . Komut. Ank.) .:\ ' 594 
• Köhne fotin, futbol v.s. (Tophane Lvz.) Y 595 
Nakil vaeıtaları için malzeme (İst. Beled.) ' 596 
Tersim malzemeıi (İıt. Beled.) ~~ 596 
Belediye matbaası tamiri (İst. Beled.) \: 596 
Temizlik ahırı tamiri ,, ,, ,, 596 
iıt.-Silivri asfalt yoluna dikilecek kilometre ta,ları (İıt. 6" 
Çanı telgraf direği ve meşe traversi (DO yol.) .,~ 597 
Kaynamış ince bezir, pirinç çubuk ve pirinç levha (DD yol 
Betonarme iskele inş . (İzmir Lvz.) .\~ 598 
Kabatatta şarap fabrikasında yap. tamirat (inhis. U . • dii' 
Sahra telefonu ve santrala (MMV) .\! 600 
Çelik kürek ve kazma (Ank. Beled.) .. \: 600 
yakıf binası tamiri (Akhisar Vakf. Müd.) .\~ 601 
lstiklil okulu tamiri (Çanakkale Belediyesi) No. 60J 
Maden kömürü nakli (Devlet Demiryol. Adana) No. 60Z 
Maa koşum araba (Gaziantep Ziraat Müd.) No. 602 
Sondaj balonu (Başvekalet DeYlet Met. Um. Müd.) No· 
Çelik dosla <.İolabı (Ank. Mektebler SAK. No. 603 
Demir kahp (Çanak. Mst. Mevk.) No. 603 
Pijamahk bez (Tobane Lvz.) No. 604 
Prasa ve lahana (İsparta Ask. SAK.) No. 605 
'" Buğday, arpa ve çavdar (T. H. K. Çumra Şubesi) N· 
* Kanaviçe, ip, kınnap bez v.s. (inhisarlar Um. Müd.) ~ 
Sadeyağ (İsparta Ask. SAK) .\~ 605 
Belediye hamamı tamiri (Vize Belediyesi) . -:. '605 
Çelik aomyalı demir karyola (Tophane Lvz.) .\~ 608 
Branda bezi (Çanak. Mat. Mvk.) .\! 607 
Pijamalık bez (Tophane Lvz.) ~': 607 
Tütün 11lah ve deneme tarlaeır.da hangar inşası ile hel• 

bo yapt. (Samsun inhisarlar Başmüd . ) .\: 609 
Fizik, kimya ve biyoloji aletleri nakli (ist. Li1elcr Salı·) 
Park• taşı ihzaratı (Sivas Bayındır. Oır.) ·'~· 610 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

1-Jnmiş : "No.,, i şareti ilanı havi gazetemizin sayısıl1 1 

Lundi 14-2-938 

Chemiıcs, flanelles , mouchoirs, c~leçons, chaussetteS ; 
(Com Adı . Ecole lng. Gumuchsouyou) N. 59S 

• Pierres, fer camelote, nıarbre ete . (Com.Academie del 
N. S99 

Conıtruction et reforme au laboratoire electrique de I' 
nieurs (Com. Acb . Ecolc Ingenieurs lst. ) N. 609 

Pain (Com. Acb. Ecole lngenieur) N. 610 

Mardi 15-2-1938 

Travaux de d edouanement et expedition cies marchandi~ 
l'etranger (S. A. Coınmerce et lndustrie Turque) N ~I 

Travaux de canalisahon iı la fobrique de Pachabahtclıc 
Monopolea) N. 592 

Grue mobile et fonclionnant a l'electricite (Dir. GeP· 
N. 592 

Conslruction penitenc ıer a Aydin (Vi& Aydin) N. S92 J 

Couvertures de laine (Commnnd Gen. Gend. Ankara) r 
• Article1 hora d'usage (lntend . Topbane) N. 595 
Articles pour transport (Municip. lıtanbul) N. 596 

,. " dessin ( " ) N. 596 J 
Reparation biıt iment imprimerie Municipale (Mun. Iıtaıılı"' 

,, ccurie de voieric (Mua. lııtaabul) N. S96 

(Lire la suite en 3me pare) 


