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&) NI .. _ unakasaıar 
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~ Harita At a~ Nafi., işleri, Malzeme, 
\:& Pışa cad • . 

aç. ek1'. 1175 63 n•kk l · dulı:kan ınşaatı 
~Uçuk ~ e M. istiklal okulu çatısının tamiri 1489 88 

" 
1 •rt l~zgatıa yap. 3 odalı memur evınin inşaaı pu:. 3730 95 

l\~b kr) 
IS&rdl $ . ~- 1342 -arı Ahmed Paşa vnldın:ı ait imaratın inş . aç. elts. 

~ıı, h-k. 
"1ıı~;, 1.1 İlnıct konağının ikınci kat inş. (tcmd) paz. 
~eh/11• 4,5 km, mesafedeki Şemseddin membaıAın 8645 71 

lllı.ıteel '5•lesi, su deposu inşası ve şehir tesisatile " 
c.~i Crrı dığer işlerin yap. (şart. 4.48 L) 
h tQıırde y "F . . h kapalı z. 167750 67 I •li · ap. ., tıpı ııngar, er11t pavyonu ve 

~ltıır t •nşası (şart. 839 lcr) 
lhr/YYare alayı garni1.0nund11 ynp 

13,63 L) 
atelye inş. 

" 

tltkt 'k 
t~ Havagazı-Knlorifcr (tesisat ve malı.emesi) 

tktrik LI,, ınalzemesı: 56 kalem kapalı z 
llarat- l k 4 ltn oncr, telefon santralı: o tane yiız Ü ve • 
e ellilik 

~aa iQı .... ~_v ... ~ · y h L 'i.~. ~a~ıyc- azı ane evazınıı 
t\rıb -
~tnı:~ 8 formadan ıbaret eııki ve yeni Halıcılık 

atı lcıt•bın tabı 

~ıtkı t. ıy~a-Yüklelme 

272000 -

10940 
9600 

2000 -

89 
112 -
280 

1 ()() 65 

5732 29 

9637 79 

14630 -

820 50 
720 -

150 

lzmir Vaid. Miid. 
Çanakkale Vilayeti 
İnhisarlar U. Miid. 

Akhisar Sarı Ahmet Paşa 
Vakfı Mütevel. 

Muş Defterci ar . 
Dahiliye Vekaleti 

M. M. V. SAK 

n 

M. M. V. SAK 
PT'ı Lvz. Müd. Ank. 

fktisad Vekileti 

19-2-38 
15-2-38 
17-2-38 

15-2-38 

26-2-38 
16-2-38 

9-2-38 

9 2·38 

3-3-38 
8-3-38 

16-1-38 

}'a ve 
erzak aldiyatı aç. elcı. 26 25 Çanakkale Mst. Mvlc. SAK 7-2·38 

.14abruk Be nt, Benzin, Mnkine y.ıgları v. s. 
lltııı 

Ve illa kine yağı: 100 teneke 

4 
~ik 
v. 1 -~--it On 1 

l'tıuht 
1
.evha ve tel: 21 k. - bakır tel: 6 kılo • 

t c ıl cb' tt .. el Ve a a pırınç saç, pirınç boru. pirınç 
<;.Yel pırinç çubuk: 793 k. 
ı;- •tılık 
,... l}'t0rı Çay f ıncan ve su barda~ı 
Hrh.f "0şuın hayvan: 2 baş 

' •olra Örtüsü ve peçete yıbnması i"ıtülenm• si 

lr(ak 
c; ' lahıre Et, ~ebzc v. s. 
h Otb,. -
r ı •çın 
ı:- 1 t.,.ı,~ Pornrime: 1400 k. (temd) 
ı:.k,,. Pırınç· 5 5 . ( d ""Ck: 20 t. · • t. ·çorbalık pırınç: 4200 k. t•m ) 

b) "" .. ,... - ~zayedeler 
"'l!ı ·~•cı: 915,616 m3 

aç. elı:s. 842 20 

paz. 31 92 

n 

• 

paz. 
aç. elı.s . 1210 ve 840 

n 

aç. art. 

63 17 

74 70 

154 
150 

Ç•nnk. Hu1'. Muh. Müd. 

PTT Fbr. Miid. 

latanbul Belcdiyeaı 
M. M. V. SAK 
Galntaııaray Lisesı SAK 

ÇanaL.. Mıt. Mvk. SAK 
lstıınbul Komut. SAK 
Anlc. Polis Enst, Oir. 

Çanak. Orman Raşmüh . 

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç sayifelere müraca t: ediniz 

3 2-38 

16·2-38 

3-2-38 
7-2-38 
7-2-38 

16-2-38 
3·2·38 

18-2-38 

4-2-38 

10 -
ıs -
14 

14 

12 
11 

15 -

11 

15 -
15 -

14 -

15 -

15 -

14 -
ıo -
15 -

15 -
16 -
15 -

15 -

•• R AL 
İn~aat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

' İzmir Vakıflar Müdürliiğünden: 

Mezarlık başında Alipaşa caddesinde kain 13 137 
ve 14 135 No. h dükkanların yerine yeniden yaptırılacak 
1 175 lira 63 kuruş keşif bedelli dükkanın inşası 30.1.38 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- İhalesi 19.2.38 cumartesi günü saat 10 da İzmir 
vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

3- Bu işe elit şartname ve keşif, proje ve planını is· 
tekliler hergün vakıflar idaresinde görebilirler. 

4- Muvakkat teminat miktarı 89 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu ve kendisinin bu gibi iş

leri muvaffakiyetle yaptıklarına dair vesaik ile komisyo· 
na müracaat etmeleri. 

Çanakkale Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

Tamiratın nevi 

Çanakkale M. istiklal 
okulu çatısının tamiri 

Keşif bedeli 
Lira K. 
1489 88 

Muvak. tem. 
Lira 
112 

İlıale günu 15.2.938 sah saat 15 tedir. 
1- Çar.akkalc merkez istil la1 okulu çah&mm tamir 

ış1 15.2.938 tarihine rastlıyan sah günü saat 15 te Ça
.nakkale vilayeti dnimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere 

21 gün müddetle açık eks=ıtmeye konulmuştur. 
2 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evsaf ve 

evrakı haiz bulunm ları fenni ve hususi şartnameyi ve 
keşfi görmek üzere her gün ve pey sürmek üzere de 
ihale günü mezkür encümene müracaatları ilan olunur. 

Akhiıııar Sarı Ahmed paşa vakfı mütevelliliğinden: 

Akhisarda San Ahmed paşa vakfına aid 1342 lira 
bedel keşifli imarahn bermucibi keşif ve şartnamesi mu
cibince yeniden inşası açık eksiltme suretile 15.2.938 ta· 
rihine müsndif sah günü saat 14 de Akhisarda vakıflar 
idaresinde ihale edileceğinden taliblerin fazla malümat 
almak ve şartnamesini görmek üzere Akhisar vakıflar 
lar memurluğuna müracaatları ve yevmi mezkürde de 
100 lira 65 kurnşluk teminat akçelerile birlikte mahal
linde hazır bulunmaları :lan olunur. 

M. M. V. Satınnlma Komisyonundan: 

1 - İzmir Ga:ıiemirde yaptırılacak (F) tipi haagar, e
rat pavyonu ve hela inşaatı kap ah zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 167,7750 lira 67 kuruştur. 
3- İlk teminat 9637 lira 79 ku"uştur. Şartname ke

şif ve projeler 839 kuruştur· Ve MMV. ~atmalma komis
yondan alınır. 

4- Eksiltme 9 şu'...>ıt 93~ ç rştn 1:n ~":ıü saat 15 tc 
MMV satınalma ko nisyonda y pılacaktır. 

5- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin F. fıkrasında yaz.ılı 
belgelerle birlikte teklif ınektuhlarmı eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evvel MMV s tınahna ko. na verme
leri . 

• * • 
İzmir tayyare ali\} I garnizonunda yaptırılacak atelye inşaatı 

kap h zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif b edeli 272.000 liradır. 
~kıiltmesi 9-2-938 çarşamba günü saat 1 l dedir. 
ilk teminatı 14630 liradır. Şartname, k""şif ve projeler 13 li

ra 63 kuruşa MMV aatınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girccek!er kanuni teminat ve 2490 uyıh kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartname
nin 4 üncü maddesinin F fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarmı eksiltme ıaatindcn b.chemchal bir ıaat evvel 
MMV ntınalm& komiıyona vermeleri. 
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Sayfa 2 

Mus Defterdarhğindan: 

Muş hükümel konağınm ikinci kat inşaata için evvelce 
takarrür ettirilmiş 26.1.938 gününde hiç bir yerden istek
li çıkmadığından eksiltme 2490 num~ralı kanunun kırkın
cı maddesine tevfikan evvelki ilanlarımızda vaki şerait 
aynen muhafaz:a edilmek suretile bir ay müddetle pazar
lığa konulmuş ve pazarlık günü olarak da 26.2.938 cu· 
martesi günü tesbit edilmiştir. isteklilerin ayni günde 
aat 12 ye kadar Muş Defterdarlık dairesindeki eksiltme 

komisyonuna müracaatleri. 

Dahiliye \ ekaletiııden: 
lıı~larn 1.5 ki]ometre me afcclc ki Şem-.eddin mcmbamııı 

:;ıelır<> ic:alc i su depo u irışa ... ı ve <"hir te ... i -.atı ile ıniiteferri 

diğer işlerin yapılma ı pazarlıkla ek-.iltme)e çıkarılmı)ır. 

L-1 irı muhammen beJeli 89613 lira 71 kuruştur. 
2 İstekliler bu İ Şt' aicl :?artnamr proje ve ~air evrakı 

418 kuru5 mukabilinde dahiliye vekaleti lwlediyeler lmar 
heyeti fen şefliğinden alabiliıln. 

3 Pazarlık l6. :!.<J:38 tarihine raslıyan ı·aı .. arcba günü 
öğleden evvel aat t l de Dahili\<' \ ek:d ı' ti hi na ında lop la· 
nacak belP.diyele r imar He~·eıi huzuruııd.t \apılacaktır. 

-Pazarlığa gırebilmek için i tc klilnin a agıda yazıh 

temınat 'e ve aiki komi yoıı reı '-lığını> \ ermcH' mec·burdurlaı 
\- 2490 ııyılı kanunun 16 \:e 17 inci maddelerine uy

gun 5732 lira 29 kuru'-luk mm ıkkat tf'minat. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 31 lira 92 kuruş fiat tahmin edı len ve fstnnbul bi

rincı yatı okuluna' lazım olan Çl\ydanlık, çay fınca n ı ve su bardağı 
pazarlı~a konulmuştur. Evrakı Encü men ka:eminde görülebilir. is
tekliler 3-2-937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümend e hu
hıamalıdırlar. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Çanakkale Mst, Mvk. S ah nalma Komisyonundan: 

1- Çanakkale Mst. Mv. namına Çanakka leye gelecek 
eşya, erzak ve mühimmatın Çanakkale gümrüğünden ka
saba dahilindeki ciheti askeriye a nıbarlarına ve hastaha
ne bayırındaki defi tayyare pavyonuna taşınmak için lO 
ay müddetle mukaveleye bağlanmt:k üzer e bu iş açık ek
siltmeye konulmuştu r. 

2 Muvakkat teminat 26 lira 25 kuruştur. 

Şubat tııJS / 

İ stanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İha le günü talibi çıkmayan ve ihalesi IO gün uzatılan 5~ 

kilo pila•hk ve 4200 kilo çorbalık pirincin açık ckıiltme ile ib•' 
lesi 3-2·9~ pertembe i'Ünü ıaat 16 da yapılacaktır. Muhaıısıııe: 
bedeli 5500 kilo pilavlık pirincin 1210 lira, 4200 kilo çorbalı . l 
pirincin 840 l iradır. İlk teminatları mecmuu 154 liradır. Şartll~ t tk 

mea i hergün ötleden evvel komisyonda i'Örülebilir. isteklilerin•' lııaa 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 aayılı kanunun 2 ~e 
3 üncü maddelerinde yazılı veıikalarile ihale günü vakti rnıı•Y. 
yeninde Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Komisyonuna gelt11' 
leri. 

._b)_~Ü Z ~_y __ ~ O E L E J .. 
1 ~ 
1 Ç . kale Orman B. mühendiı Muavinliğinden.: ~li 
1 • dır. Çanakkale vilayetinin Yenice kaza11nan Akmaz devlet orııı• 
nından 915,616 metre mikap çam ağacı Hl 1.38 gününden bililİ' t"" 
bar l:l g ün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır . 

Ç •• Arttırma 4.2.38 tarihine müsadif cuma günü aaat 15 te 

3 - İhalesi 7 şubat 938 p azartesi günü saat 15 te 
Çanakkale Mst. Mv. satuıalma komisyonunda yapılacaktır. , 

nakkale Orınan başmühendiı muavinliti dairesinde yapılacaktır· 
Beher metre mikap gayri mamulün muhammen bedelı 5101'ıl 

ruştur . 

Muvakkat teminRlı 351 liradır. 
4 Taliplerin 2490 savılı kanunun 2 3 madd e lerinde-

ki vesaik ile birlikte istenilen günde komisyona gelme -
leri ilan olunur. 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenterı ll 
bu müddet içind~ Ç n.nakkale orman başmühend is mua \•i nliği da 
ire ine veyi\ Yenice orman katipl iğine müracaat edebil irler . 

• * • 
10 kaleırı hurda demir v.a. satılacaktır. Bak : lst. V akıllar Mod 

B-Kanıınıın tavın C't!İği \e .. ikalctr. Mahrukat Benzin-Makine yag-lan v. s. ilanlarına . 

C Kuııumııı ı Lincu maddc -,ı mıwihiııcc paıaılığ~l pr
meye lıir nıarıiı bulunmadığına dair imzalı ırıektub. 

D-Bclı·diycler imar heyeti feıı ~elligindcn pazarlığa gir
mek için alacakları \esika. 

5 Po ta ile gönderilecek tekli1 mcktublarıımı iadeli ta· 
ahiidlü olma~il \ e nihayet .. aat lO a kadar komı~\ oııa gel
miş bulunma ı lazımdır. Bu i. hakkında fazla izahat alınak 
i:::teyenlcrin Belediye imar heyeti fon şefliğiıı muracaat el· 
meleri. 

" * " 
Yeşilırmak havzasında tesis edilecek sulama şebeke· 

ler ine ait haritaların fotogrametri usulile alınması işi. 

Bak: Nafıa Vekaleti ilanlarına. 

• * • 
Susığırhk, gedez ve Biiyük Menderes havzalarıııda te· 

sıs edilecek sulama şebekelerine ait haritaların fotogra
metri usulile alınması işi. Bak Nafıa Vekaleti ilanlarına. 

" . ,. 
Adanada tesis edilecek sulama şebekelerine ait bari· 

t ların fotogrametri usulile alınması işi. Bak: Nafıa Ve· 
kaleti ilanlarına. 

Elektrik, lfavagazı, (alorifer 1 esisat ve Malzem - ...,......™ m __ ._.. - • 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

56 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 10940 lira olup ilk• teminat pa
rası 820 lira 50 kuruştur. 

İhalesi 3 mart 938 perşembe günü saat l 5 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile bırlikte teminat ve tek 
lif mektublarını ihale gününde en geç bir sa t evveline 
kadar MMV satınalma komisyonuna vermeleri. 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 6 tane yüzlük, 4 tane ellilik maa 

paratöner telefon santralı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

Muhammen bedel {1600 muvakkat teminat 720 lira 
olup eksiltmesi 8 mart 938 sah günü saat 15 te Ankara
da PTT umum müdürlük binasındaki satınalma komi yo
nunda yapılacaktır. 

is tekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mek 
tubunu Ticaret odası vesikasından başka müteahhitlik 
vesikasını ve teklif mektubunu muhte\ i ka. palı zarflarına 
o gün saat 14 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada PTT Levazım İstanbulda Bey
oğlu PTT ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. 

al zem esi 

iktisad Vekaletinden: 
1- Takriben 8 formadan ibaret ve 2 00 lira muhammen kıy· 

metinde eski ve yeni H lıcılık hanındaki kitabın tabı ek11iltmiye 
,konulmuştur . 

2 Eksiltme 16.2.938 tarihine lesad f eden ç rşamba günü 
saat IO da vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır 

3- Muvakkat teminatı 150 liradır. 
4 Kitt-bdaki renkli balı resimlerinin OFSET nıa inesinde 

lab ı meşruttur. 

$ 

5 Tniiblerin bu husus aki şartnameyi görmek, fazln izahat 1 
almak ve teminat altçcsi i yatırın k tize re Le\ azım Müdurlüğüne 
müracaatleri ilan olumu. 

<;anakkale Husu .. i :\1. \1iidiirliiğünderı: 

Vilflyet hizmet otomobili için liizuınu olan yiiı tenek~ 
hem~in ve makıne yağı 3.2.938 glınü :;aal l:i tc· ilıalc i ya· 
pılmak üt.ere 24.1 938 tarihinden itibaren l.J ~ün müddetle 
ek ... iltnıe)e ko11ulmu)ur. 

Talip oianlann hul)u-.i muha>-rbc mudürliigünr nnirara· 

at etmeleri iliin olunur. 

9 sz E 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

İki tane fayton koşumu hayvan pazarlıkl a satın a lı
nacaktır. Satlilık ayvanı olanlara 7 şubat 937 pazartesi 
günü s at 10 da hayvanları tle beraber MMV satın alma 

ko. na müracaat etsinler. 

Calata:,ara y 

Teminatı 

Lira K. 

74 70 

u..,e-.ı Alım Satım 

Tahmın F. 
K. S. 
3 50 
. ) 

Koıni~yunu B:ı~kaıılığınJdu: 

Muhaınıneıı miktarı 

Arlrt 
5800 ı;ar~af 
32 O ~ofra iirl ıi .. ii 

l :~.)()() peçet(' 
Galata~nr,ty Li::.e..,inin \1ayı~ q3~~ '-Oııuna kadar yukarıda 

ııe\i \e mıktarı \C t,ılıınin fiyall Vt' teminatı yar.ılı c;ar~af· 
!arın yıkanı(, ütiılenmr .. ,ınin 7.2.:-l8 pazarte-.i günu :-a.ıl 15 
de l-.ıanbul kültür direktörliığu binac:.ıııda liı;eJer mulıa~r
he::.iııc toplanan l,onıi ) onda pazarlık urrtile: iha)e .. i yapı
lacaktır. Bu ı~e ~ireceklc rin !?artname .. ini gôrınek üzrre okul 
idare ıııc 'e bu gihi çama":'ır ) ıkama ve ütüleme-- iı;;lr·riııi 
ınuvaffokiyctle ba~ardı~ıııa dair rr mi dairelı-rdcn vnilnıiş 
ve..,ik .ı ile tiı.;aret oda ... ının V""ni i;('llC' ve:sika ve teminat 
ınakbuzlarile belli ~ün \o ::;aattc kon.İ:s) ona gelmeleri. 

* * * 
21 kilo vak(on levha ve tel. 6 k. 1 m m bakır tel ile 793 lı:. pi-

rinç saç, boru tel ve çubuk alınacaktır. Bak: P T.T. fabri kıısı Müd. 
ilanlarına. 

* * lat. Bırınci Yatı okuluna lazım olan çay fıncan ı ve ıu bardagı alı· 
nacaktır Bak: 2 nci sahHedeki lıt. Bcledıyesi ilanlarına. 

"rzak, Zahire, Et ve Sebzt!: 

Çanakkale 1usı. ~le\k. Satınalma Kuıııii;yonundan: 

12 2.938 cumarte-..i günii saat 1 l ıle Çanakkale .\Just. 
me\ki atmalma komıı..;~onunda pazaalıkla atın al ın ııcağı A
nadolu f!azete inin 26.1.938 tarihli ııushas1IP. ilan ediJ~n 1400 
kilo kompriıneııin ıhal e giinü olan 12 şuhat kurban hayra· 
mma tesadüf cttiğiııd t>n 16.2.938 çarşamba gi.inli ıat 15 ı]e 

... atın alınacağı tn"lıihf'n ilan oluııur. 

Ankara Poli Enstitüsü Direktörliiğünd('n: 

Enstitümüz okurlarıa111 15 temmuz 938 gününe kadnr ıaşcsi 

ıçin şartnaıneıııne göre nçık eksiltme usulile 20,00U kil o ekmek 1 
alınacaktır. Şartnameyi görmek ve ek•illm:'.'ye girmek istiyc nle- 1 
ı in 18 şu bnt 938 şubat 938 cuma giinii saat 15 t t' 150 l iralık te 
minat ınal,bıızu veya bae t<t ınektub ıle cn• litü idare komisy onu· 
na müracaatl ri. 

d 

1- Eksiltmeye konulan i': Susığırlık, Gediz ve Büyük Mende' 
res havzalarında tesis edilecek sulama şebek~lerine ait haritıı' 
larıo Fotogrametri usuliyle ahaması işi. Muhammen bedt1

1 

(1 ,702,400} liradır. • 
2 - Eksiltme 31 Mart 1938 tarihine rutlıyan perşembe guııil l\ 

sa at 011 beşte Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Ek•ilt t"' 
me Komisyonu odasında kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

3 İstekliler ekıiltme şartname•ini , Mukavele projesini, s·· 
yındırlık itleri genel şartnamesini ve fenni tartnameyi 50 (iril 

mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler 
4 Eksiltmeye g irebilmek için iıteklilerin (6 t,822 ı l i ralık nıll 

vakkat teminat verme &i ve (20,000) hektardan aşağı olmamak ~· 
zere havai Fotogrametri usuliyle harita işi yaparak muvhffal<•' 
yctle başarmış olduğuna dair ehliyetini tev ıik ctmeıi ve Nafı~ 
Vekaletinden almıt olduğu müteahhitlik vesikasını göstcrnıe11 

lizımdır. Yedinde l\lüteahhit lik veıikuı olmayanlar eksiltmedell 
on gfin evvel Vekalete müracaatla Müteahhitlik vesika ı atab•' 
lirler. 

5 - İsteklil erin teklif mektublarını ik inci maddede yazıla ,.,. 
att en bir uat evveline kad nr Sular Umum Müdürlüğüne ınakbllj 
mukabilinde vermeler i lazımdır. Postada vuku bulan ırecikrnelcf 
kabul edilmez. (225) (496) 1 4 

* "' . 
Ek•iltmeye konulan iş : Adanada tesis edilecek sulaf11' 

şebekelerine ait haritaların F otogrametri usul ile alınması işi. (\4ıl' 
hammen bedeli "980,000" liradır. 

2 Ekıiltme l.Nisan.938 tarihine raathayan cuma günü .s ıı&t 
15 le Nafıa Vekaleti Sular Unıum Müdürlüğü Su Eksil tme l(O' 

misyonu odasında kapah zarf usulile yapılacaklar. 
3 İstekliler eksiltme .şartnamesini , mukavele projesini, Bş' 

yındtrlık işleri genel şartnamesini ve fenni şartnemcyi .t9 li'' 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirle r. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (42,950 1 liralık rıı"' 
Yakka t teminat vermesi \ ' e (20,000) hektardan aşağı olmamak jjı.t' 
re ha vai fotoi'rametri usulile harita i şi yaparak muvaffakiyetlt 
başarmış olduğuna dair ehliyetini tevsik etmeıti \'e Nafıa Vel<1' 
letinden almış olduğu müteahhitlik veıikasını göstermesi lazıınd~'· 
Yedinde mütuhhitlik vuikuı olmay11nlar ekıiltmeden on g11

" 

evvel Vekalete müraeaatle müteahhitlik vesikası alabilirler. 
5 İsteklller leklif meldublarım ikinci maddede yazıh ıaatl'11 

bir saat ev\•eline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 1t1ıl' 
kabilinde vermeleri lazımdır . Postarla vuku bulan gecil..meler ıcı· 
bul edilmez. t226) (497~ ı -' 
~~~~~=-:~~~~~~~~~~~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1- İdaremizin Cibali kutu Fabrikası ıçın şartnartJV1 

ve krokisi mucibince soğuk su tesisatı "cihazı" paıs•" 
hkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1000 lira ve muvakknt teminat• 

75 liradır. . 
J~ Pazarlık 7.11.938 tar ihine rastlayan Pazartesi giirı~ 

:saa t 15 t e Kabat:ışta Levazım ve Mubayaat Şubesinde"' 
Ahm Komisyonucda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçeıt 
şubeden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek iı~iyenlerin fiatsız te"' 
lif mektub ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere münal<'' 
sn g ününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Urtlıııı' 
Müdürliiğii Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve te~ 
lifle rinin ka buliinü muııtazammın ves ika almaları lazı01d1''t 

6 - İsteklileri n pa zarlık için t ay in edilen gün ve stı;1 
tc yüzde 7,5 güvcıım _ paralariylc birlikte yuknrıda il 

ge~·en Komisyona 1ıelmcler i ilin olunur. (B) (39ı) 4 - 4 



1- Ek tk •iltmcyc konulan iş: Yeşilırmak havı.asında teııis edile-
lsı'~l.arna şebekelerine ait haritaların fotogrametri uıulile alın-
2 ışıE tn~hammen bedeli "5'l9,000,, liradır. 
le N ksıltmc 4 Nisan 938 tarihine rastlıyan pazarleıi günü saat 

1
110 

•fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Ko-
3 nl odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ıı:ıdır( k &~ekliler eksiltme şartnamesini, mukavele projesini Ba
kurı ışleri genel şartnamesini ve fenni şartnameyi 26 lira 
4-uş ~ukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

lkkat Eksı_ltmeye gırebilmek için ist.!klilerin "249.tö,, liralık mu
t ba" ~eınınat v rmesi ve"20,000,, hektardar aşağı olmamak üze
~lr aı fotogrıımetri usulHe harita işi yaparak muvaffakiyetle 
lirıd rtıış olduğuna dair ehliyetini tevsik etmesi ve Nafıa Veka
lt, yn .alınış olduğu müteabhıtlik vesikasını gösterıneıi lazım
\'\'cl ~dın~e müteahhitlik vesikası olmıyanlar eksiltmeden on gün 

5 .ckalete müracaatla müteahhitlik vesikası alabilirler. 
ı:ı 'h· isteklilerin teklif ınektublıırını ikinci maddede yazılı saat

llıtık ~· ~aat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
k,~ ~ ılınde vermeleri laıımdır. Postada vuku bulan gecikmeler 

u edilnıez. (498) 1- 4 

Muhammen İlk 
~ Mıktarı bedeli teminatı İhale günü 

lltd•d . ------
"tsa· eınır 10 kalem 1226 Hl lira 95 kuru4 16-Şubat-938 
· •re saat 15 te 

d~ :tanbut Vakıflar Müdürlüğünün Ayasofyadaki inşaat Anbarın
tttiytevcut yukarıda. yazılı hurda demir vesaire açık arttırma •u· 
IGk b~ satılacaktır. ihalesi yukarıda vazılı gün ve saatte Müdür
lttııin~ll•ıındaki Komisyonda yapılacaktır. Şartname Levazım Ka-

t ve eşyalarda mezkur anbarda her gün görülebilir. (518) 

~--,,.. ............................... ,""'"'""""»=-=,.._"""~-...,,..._,.;----------

~ .. r. r. Fabrikası Mü ürlüğünden 
2t k•ı 
6 

1 o Vakfon levha ve tel 
}il.} " 1 m m bakır tel· 

,, Muhtelif cb'add pirınç aç. pirinç bom, pirinç tel 

Af k ve pirinç çubuk 
I~ ••~ tar ve envaı yukn~d yazılı levazım açık ckGiltme yoluy· 

a ltt ıılınacaktar. 
~'l tu levazım111 muhaınmen bedeli 842 lira 20 kuruş ve muvak

eırı. t:k ınatı 63 lira 17 kuruştur. 
hl>ıl •1 1tıne 16·2-93 tarihine raıtlıyan çarşıımba günü saat 15 le 
l'lt~ ilcağından isteklilerin şartnameyi görmek için hergün ek
blıtlatye girmek için de muayyen gün ve saatte teminat mak-

rını hamılen Komisyona müracaatları. (594) 1-3 

MÜNAKASA GAZETESi 

11.5 36 tarihinde verilerek ikinci ınnıfa ithal edilmiş oldukları 
bildirildiği ıribi başka bir yazıda da; 

2- (Evv,.fce Osmanlı lıurufatile yazılmış ve her cildi 100 
yapraklan ibaret ruh!latnameler terkedilmiş ve yeni hu rufntla 
tanzim edilen ruhsatnamelerin de cild numaraları tekrar bir nu• 
maracl:ın başlannıış olm11sı hi11t•bile bir çok musta zarların nu· 
m11ralnrı tekerriir etmekte ve bu ı;:ibi numaralar kuyudarımızda 
da ancak tarilıle tefrik edilmekte} olduğu bildirilmiş olmakla 
keyfiyet tamimen tebliğ olunur. 

Stophylosan B ve C .ıdlı müstahzarların sınıfı hakkında 
gümrük ve inhisarlar vekaleti tamimi. 

888.1-2053 31-12-937 
İtanbulda Kınacıyan hanı 41-42 numuada İ. M. Fahrinin ve: 

kili bulunduğu Almanyada (Sachsiıche Serum Wark) müessesesi 
tarafından yapılan 11-8-937 tarih ve 9 15 ve 9 16 sayılı ruhsatna· 
meleri haiz "Staphylosan B.,, ve "Staphyıoııan C.,, adlı müstahzar· 
tarın ~çüncü sınıf müstahzar olarak kabul edilmiş olduğu Hıfzıs
sıhha işleri Dairesi ReiıEği sözü ile Sıhhat ve İçti:nai Muavenet 
Vekaletinden gelen 271 22876 sayı ve 16-12-937 tarihli yazıda bil
dirilmiştir. 

Gereginin ona göre yıtpılmasını dilerim. 

40 Hesim haddinin 44 tarife numarasına aid olduğuna 
dair Gümrük vo İnhisarlar Vekaleti tamimi 

Aö 2058 1 1. 1.938 
2 7005 sayılı kararname ile kabul olıınan genel ithalat rejimi 

kararının, gümrk resmi tenl<is edilen maddeler listesinin birinci 
kaleminde 44 tartfo ııumarasıııınOeski resmi haddi 100 ve yenisi 
40 ohu ak gösterilmekte ise de, Tarife ka;rnnuo.da bıı numannı n 
eski sesim haddi 120 olduğuna göre, bu indirimin resim haddi 
IOO olan 4."l tarife numarasına aid bulunması ihtimali düşünüle
rek keyfiyetin tevzihi iktiut vekaletindf'n sorulmuş ve alnan kar
sılıkta 2 7005 sayılı ~enel ithalat rejimi kararını gümrük resmi 
40 lira olna pozisyona 43 sayılı pozisyon oimayJp memeleket sa· 
nnyiinden fırçacıhğının ham maddesinin teşkil edan (domuz kılı 
ve döküntüleri)ni ihtiva eden 44 sayılı taife pozisyonu olduğa ve 
bir zuhul eııeri olarak eski g11mrük resmi 120 yerine 100 lira o
larak kıtrarnameye girmiş bulunduğu bildirilmiştir. 

Yanlışlığa yer verilmemesine dikkat edılmesini dilerim. 

Tayfaların yolcu addedilmesi hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar Vekakti tamimi 

6752-2055 9.1.938 
1590 sayılı 14.8.H.3(} tarihli genel yazıya ektir: 
Anılan genci yazı ile-sefine kaktan ve mürettebatı hariç ol

mak üzere-yabancı ülkelere gidip gelen otomobil, araba, hayvan 
gibi nakıl vasıtalarını işletenlerin Türk parasının kıymetini koru· 
ma hakkındaki kararname hükümlerinden istifade ettirilmesi bil· 
dirilmiştir. 

Bu k<'re Maliye Vekaletinden alınan 54250-1 18754 sayılı 

ı,~ 12-H37 tarihli bir yazıda sahillerimize gelen vapur, motör ve 
kayıkların kumanya ve saire gibi ihtiyaçlarını temin maksadilc 
bunların kapta ı ve mürettebatının da yukarıki müsadeden isti· 
fade ile 2.5 liraya kadar Turk parasını yolcular gibi Üzerlerinde 
getirmelerinin uygun olduğu bildirıldiğındeu bundan sonr11 bu 
şekılde iş görülmesini dilerim. 

. 
lstanbui o r sası 

~~~--~~~~~~,___~·----------! 
~ - - 1 JI -1-1938 

'D-~ - -=n -----------
~~OtLARI işmME u. MUoUıuUGüNDEı{ 1 Paralar 

' Sterlin 629, 
12.1,50 
77, 

~uh 1 l Dolar 
15..f\.

9 
ammen bedeli 9890 lira olan 2300 ram telgraf ciireg· i 

1 ' 38 • 20 Fransız Fr. 
~itte b· salı günü saat 15,45 le kapalı zarf usulile t'\nkarada 

ın 20 Liret 8 nsında satın alınacaktır. 
99. 

•le k~ İşe gırmek isteyenlerin 741.75 liralık muvakkat te.minat 
•ı "t ~un~n tayın ettiği ve ikalnrı ve Nafıa Müteahhitlik vcıika
~c " eklıflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliği-

şcrllıeleri lazımdır. 
li •rtn l "Ydar ilme ~r parasız. olarak Ankuada Malzeme dairesinden, 
~ırdt I Paşada Tesellüm ve S--vk Şefligınden, İzmir ve Eskişe-

d re nı ğazalarından dağıtılmaktadır. ( 535) 2- 4 

. 
IYASA AE LERI 

20 Belc!ka Fr. 80,--
Drahmi 18,-
20 İs\•eçrc Fr. 570,--
20 Leva 20, 

1 Florin H:l, -
20 Çek kronu 78, -

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 
l Zloti 20, -

Pengü 21,-
20 Ley 12, 
20 Dinar 48, -
· ı İsveç kuronu JO,-

fü\2, 
126,-
82,-

106 -
84,-
22, 

580. 
23. 
70.-
82. 
23,-
29,50 
22,-
25,-
14, 
52,-
32, - 1 

Çekler 
London 
Nev York 

Paris 
Milaoo 
Brüksel 
Ati na 
c~n vre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 
Bükreş 

Belgrad 
Yokoh ma 

f)25, 
0,8010 

2..~,57 

15,2183 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4437 

2'l,16i5 
.ı,2275 

12,65 
1,9822 
4,'M.:U 
4,0225 

626,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,715j 

87,58 
3,4635 

64,1025 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,24H7 
4,0!56 

l 'I ürk altını -. - .- - Moskova 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

106,89 
34,Hi5 
2,i53.~ 

23,51 

l>«lrnuk • . 
l~t . ıplıkleri ve çimento gümrük resimlerinde tenzi· 

icrasına dair Hültümetçe ittihaz olunan kararların 
K tasdilcı hakkında kanun 
ıtnun No. 3305 kabul tarihi 5.1.937 

~ ne,ir tarihi l 1.1.938 
lili~ı. ~•ddc 1 ~\ttn - 2294 uyılı kanunun birinci maddesine tevfikan 

3 Banknot -,- -,- Stokkholm 

Esham 
Aç1lış Kapanış 

Aslan çimento 9.90 9.90 
Merkez baakaaı ~)7, 97. 50 

ist:ikrazıar 
Açılış apnı;ııt 

Türk B. 1 Peşin 18,S5 18.85 
Türk bor. 1 vadeli 18.95 18.875 

n ,, il Peşin 18.65 18.65 1 

,, 11 V adeti 18.95 18. 785 1 Tahvilat: 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Mercredi 2-2-938 

Capsules de bouteılles (Dır . Gen. Monopoles) N. 575 
Benzine (Comm:ınd . Gen. Sarv. Douan. lst.) N. 581 
lnstııllation chauffage central a l'hôpital Cbichli (Dir. Hyg. Assist. 

Soc. Djag-haloghlou) N 581 
lmpression et reliure de registres (Commnnd. lstanbul) N. 584 
Chaux, briqucs et tuiles (Ch . de Fer Etat) N. 587 
• Decombres d'un magasin (Mıınicıpalıtc lst:ınbul) N. 588 
Rir., lentillcs. farine ete. (Com. Ach., Milit. Gaziantep) N. 588 
Constrııction mur a la pcpinıert'i de Konia (Dır. Agricole Konia) 

N. 592 
Conıtruction d'un pont (Vilayet Konia) N. 592 

n de mur ( ,, ,, ) N. 592 
• Peaux de chcvr" mouton et hoyaux (Ligue A\'ial ıon Turque Suc. 

Pamoukova) N. 593 
• Pcaux et hoyaux (l.igue Aviation Turque Suc. l:ıegueul) N. 594 
Construction d'un pont (Vilayet Tr:ıbzonde) N. 595 

,, des partıes maçonnerie et beton ;ırme de l'hôpital Gui-
rcson Dir. Trav. Publics Guir<>son) N. 595 

Caisscs pour dosııiere (lntend. Tophane) N. 596 
Petrole (Com. Ach. Place Forte Tchanakkalc) N. 596 
Sucre. lcntillcs, snuce de tomate (Com. Ach. Place Forte Tchanak.) 

N. 59o 
Reparation arches (Vil Konia) N. 598 
Viandc de boeuf Com Ach. Mılit. Bornova) N. 600 

* Lc!'I ıst rısıu s ındıquent un "entC' µar voıe de sure cbNc. 

N. B. - Les Noq ındıq ı ·s en rı•g.ard deı artıcles sont ceux d:.ı 
journal dan!I lequel l' vırı a paru. 

lst. Ticaret ve Za ire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d"lstanbul ] 

31 - 1938 

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

Arpa yemlik 
Çavdar \Scıgle) 
Peynir kaşcr (Fromage kachere) 
Nohut ırılPoiıı chichc) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaıre) 
Keçi kılı (Poıls de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 

Aşl\gı (Moins) Yukarı (Plusl 

5 28 -
5 211 -

4 5 

5 15 -

8 18 

6 - -
5 2J -

4 6 

Zeytin yagı l.ci yemehlik (Huile d'ol.) 
Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Kaplıca 
Güz Yünü 

,, Trakya ,, Thracc 
Ceviz içi 
Susam (Seaame) 
Mercimek (Lentiilc) 

ı Tiftik mal 
,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot seci 
Badem iç 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pn.muk yağı (Huıle de coton) 
Susam ,, ( ,, sesamel 
Darı sım (millet jaune) 
İç fındık (Nois. dccor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org ·) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 

-133 -
90 
31 
60 

Keten tohumu (Gr. Lin) 33 
Fasulye (Haricot scc) 
Pamuk (Coton) 20 

3 Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinl 
Suıınm {se ame) 

' 

33 20 -
12 20 -

GİDEN (Exportntion) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poıs chiche) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohairc l 
K fındık (Noisette) 
iç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marchcs Etrangers) 

20 -

4~9 A. etçe umumi ilhalit tarifesinin 366, 367, 368, 369, 370 ve 
~tııiıı:ııc ~Urnaralnrında yazılı pamuk iplikleri ve çimento gümrük 
k36, 3o:;~de tenr.ilat icrasına dair İcra Vekilleri Heyetince IJ.11. 

istikrazı dahili 94.- nı.- 1 Anad. M. Vadeli 
Kut yemi (Millet) 

40.35 40.35 1\1 k 1 il 
1 ercimc ( enti e) Buğday (Blc) Lh·erpul 5 24 

•ta k -936 ve 9.1.937 tarihlerinde ittihaz olunan merbut üç 
h e.rllrn 
''••dd anıe kabul ve tudik olunmuştur . 

t· "'1add c 2- Bu kanur. neşri tarihinden mu~eberdir. 
1 tılt11ı:a e 3- Bu kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri Heye- \ 

l.ltdur. 

~a~ı Olüstab l 'k' · f · h ı· h kk d C~.. ··k ıar arm ı mcı smı a ıt a ı a ın a JUmru 

as, 18.2051 ve İnhisarlar Vekaleti tamimi 
s 31-12·937 

da (A 'hhat ve İçtim i muavenet vckaletirc!en ahnon bir yazı-
l) llıpouı 
.., Ctlata es Perlatan 7 93, Gouttes, Perl tan 7 94, tııblettes ' 
' 7 11 7 U5 tı... '• tablcttes Perlalon-Colcium 7 9G ve Huile Filmaron 

Uı,) -

ınuatalıı.arl rı y uıl rıncLı yııı.-ıılı ruhsat numaralarının 

,------------rzm;~ııam:ı~--liô2all=ıı:m--~ 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarrn 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en ]üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarımza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~'----------------~---------~ 

Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (No11. dcc. ı 
Razmol 
İç badem (amande) 

25 50 

30 50 

lmtiyaz aahibi v yazı İ§leri 
Dı,...lctörii: l.a üt Cirit 

,, ,. Şikago 4 30 
,, ,, Vinipek 5 80 

Arpa (Orge) Anvers 4 50 
Mısır (Ma'is) Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 30 
Fındık (nois.) G.Hamburg -14 -

K • " 

Bası5dığı 7cr: ARTUN Basımevı 
ı .:-ılatııı Rıllüı aol:-ak No. 10 



Deuxieme Annee- No. 601 

ABONNEMENTS: 
Ville et Provincc 

3 MOIS Ptra. 450 
6 ,, " 850 

12 ,, " 1500 -Etranger : 12 aoia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MARDI 

Quotidien des Adjudicationıs 

•• 
UN 
GAZET 

---·---

AOMINISTRA 1 tUl'll 

Yoghourtchou Hnn 
le.r Etnge, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bnıar 

Tel~pbone: 49442 

Boite Pollale N. 1261 

Adresae T elegraphique : Pour la Publicite 11' adreısser 
iı l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Iotanbul MONAKASA ~ 

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

Prix 
eıtimatif 

Caution. 
Proviaoire Jours Heure Mode 

d'edjudicat. 
Lieu d'adjudication et du 

Cc.hier de.! Chargeı --- --- - ____________ ......;;;.. ____________ _ 
A) Adjudications au Rabais 

Constrqction-Reparation- Trav Public ·Mnteriel de Construction-Cartographie 

Construction de11 magnains a la rue Alipacha. Pub!ique 1175 63 89 - Dir. Vakoufs lzmir 
Reparation toilure de l'ecolc istiklal. " 1489 88 112 Vilayet Tchanakkalt' 

19-2-38 
15 2-38 
17-2-38 

Hl -
15 

Construction hnbitation de 3 chambres pour Fonc· Gr<' a gre 3730 95 280 - Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 14 
tionnaires iı Kutchuk ' Yozı:at (cah. eh. P. 19). 

Rcparation bitiment Vakoufs. 
Adduction de l'eau de sourcc Chemseddın iı la 

ville Moughla conıtruction de rcservoir d'cau et 
autreıı operations (cab. eh. P. 448). 

Conıtruction d'un etage au konak gouverncmcntal 
a Mouche (aj.). 

Construction hangar type "F., pavillons el vespa• 
sienne a Gaziemir (calı. clı. P. 839). 

Construction atelier a lzmir pour ta regi mcnt d' a
viation (cah. eh . L. 13,63). 

Publiquc 
Grc a gre 

" 

Pli cach 

1342 -
89645 71 

167750 67 

272000 -

Eicctricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Articlcs electriqueıı : 56 lots. Plı cach 10940 
Centralc telephonique avec paratonncrre : 6 pie· ,, 9600 -

ces de 100 et 4 de 50. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmoression du livre "Halıdjılık,, : 8 formats 2000 --

Transport- Cbargement Dechargement 

Tranıport provision et articles pour l'armee. Publique 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benz.ınc et huilc pour ınııchine : 100 b;dons. 

Divers 

Baguettee, Fil, tuyaux et tôlcs en lailon : 703 ki- Publique 842 20 
loe- Tôle et !il mctallique : 21 kılos Fil de 
cuivre 1 m m : 6 kilos. 

Tas$es pour the, verre thcıi"re pour la lt>re ecole Gre ;, grc 31 92 
letanbul. 

Chevaux pour pbaeton : 2 tctes. Gre iı rrc 
Repassagc et lcssivage de 5800- Draps de lit Publique 

3200 oappcs et 13500 essuie maine. 

Provisions 

Riı: pour soupc 4200 k.- ld. pour pilav: 5,5 t. 
(aj.). 

Publique 840 et 1210 

Pain : 20 t. 
Comprime pour soupe 1400 k. (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois de sapin : 915616 m3. 

Avis 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

'iciels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

11.250 picces de traverses en bois de ebene pour changcment 
de voıe d'unc valeur eııtimative de 07.200 Ltqs seront achetecs par 
voie d'adjudication sous pli cachete le mard: 15 Fcvrier 1938 a 
15,30 h. au local de I' Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui deıirent r prendre part doivcnt remeltrc iı. la Prc· 
sidence de la Conımission le jour de l'adjudication jusq'a 14,30 
h. leurs offres, une garantic provisoire de 4.610 Ltq , les certi
ficats exiges par la loi et un certificat de competence delivrc 
par le Miniaterc dca Travaux Publics. 

Lcs cahiers dcıı chargcs sont en vente au prix de 336 ptrs 
aux Caisses d'Ankara, de Haydarpach , d'Eslıı:ichehir, d'lzmir, 
de Mudnnya et de Ba likcsir. (537) 2-4 

109 65 
5732 29 

6937 79 

14630 -

820 50 
720 -

150 -

26 25 

63 17 

74 70 

154 - · 

150 -

351 -

Dir. Vakoufs Akhisar 
Dır. Rcstaurııtion Municıpalılf's Pres 

Miniıterc de l'lnterieur 

Def terdıırat Mouche 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankarcı 

" 

15-2-38 
16·2-38 

26-2-38 

!J-7-38 

9-2-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankııra 3-3-38 
Oir. Economat PTT. Ankara et lstanbul 8 ·3-38 

Ministcre Economie 16·2 38 

Com. Ach. Place Forte Tchanakkalc 7-2-37 

Dır . Comptabılıte Prıvee Tchıınakkalr 3-'l 38 

Dir. Fabrıque P.T.T. 

ı Com. Perm. \4unıcipıılıtc l-;tanbul 
l Dir. Ecom. ,, ., 
Com. Aclı Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 

Com. Ach. Command. lııt. Fındikli 

Dir. lnstıtut Agent de Police Ank. 
Com. Acb. Place Forte Tchanakkale 

Dir. Forct TchanaHale 

16-2-38 

3-2-38 

7-2-38 
7-2-38 

3-2-38 

18-2-37 
16-2-38 

4-2-38 

........ ,5 

14 
11 

12 

15 

11 

15 
ıs 

10 -

15 

ıs 

14 -

10 
15 

15 
15 

15 -

Du Ministere des Travaux 
ublics 

1 - Sont mise en adjudication: Les travaux de releve carto· 
graphiquc par voie de photogrametrie, des reıeaux d'irrigation de
vant etre construits iı Adana. Valeur cstimative 980.000 livreı. 

2- L'adjudicntion se fera le vendredi 1-4-938 a 15 h. sous 
forme de pliı fermes dans lcs burcaux de la commission d'adju· 
dication des eaux a la direction generale des eaux du ministere 
des travaux publics. 

3 Les soummissionnaires peuvent obtenir le cahier des 
charges de l'ndjudication le projct de contrnt et le cahicr deı 
charges general .:fes affaires des travaux publics ainsi que cclui 
de technique contre 49 livrcs ıi la direction generale des eaux. 

4- Pour participcr a l'adjudication, le ııouınmissionnaire doit 
deposer un caulionrıenıent provisoire de 42.9~0 livres et produire 
un ccrtificat attestant qu'il a effectue avec succes Je releve car· 
tographique par voie Je photogrametric d'un espace d'au moina 
2:>.000 hectarcs ainsi que le pcrnıis d'entreprencur dclıvre par 
le ıninistcre des trav ux publicı. Ceux qui n"ont pas un tel pcr
ınis peuvent s'adreS1er dıx jour1 avanl l'adjııdication au minis
tere des travaux publicıs afin de l'obtenir. 

" 1 
5 Les soummiısionnaire1 doivent remettre (eur• 

d'offre contre reçua jutqu'a l'heure qui prccede celle fiıit 
l'article 2. Les retarda duı aux serviceı poıtaux ne •" 
admiı. 

• • • 
1.- Sont mis en adjudication: Leı traYaux du releV"t . 

grafique par voie de photorrametric, dea rc1eaux d'irl 
devant etre conıtruih dans le bassio de Yechilirmak. yıl 
timative "529.900,, livrca. 

2.- L'adjudication ae fera le lundi, 4 Avril 
ıous forme de pli• fermcs danı lcs bureaux de la 
d'adjudication dea eaux a la directioıı renerale dea 
niatere des travaux pu blics. 

3. Les aoummissionnairca peuvent obtenir le 
chargea de l'adjudication, le projet de contrat et le cahie' 
chargıes general des affaires des travaux publics ainıi que 
de technique contre 26,50 livrea a la direction gene .. aıt' del 

. 4.-: Pour participer a l'adjudication, le soummi~i ti 
doıt depoaer un cautionnement proYİsoirc de 2 t9ı6 lı". -
produire un ccrtificat attestant q u 'il a effectue a vcc ıucctf 
relevc cartographique par YOİC de photogr ametric d'un 
d'.•~ ~oins 20.00~ .hc~tares ainsi que le permiı d'entrc:, ; 
delıvre par le ınıaılterc des travaux publics. Ceux qui n ° 
un tel permiı peuvent s'adresser dix jours avant l'adjudi' 
au miniıtere deı traYaux publicı afin de l'obtenir. 

5.- Lcs ıoummi11ionnaire1 doivent remettre leurs 
d'offres contre reçuı juıqu'a l'heure qui precede ccllc fiıcet 
l'~rticle 2. Les retarda dus aux services poslaux ne ıont pi 
m11. 

• • • 
1.- Sont miı;; en adjudication: Les travaux de releve c 

graphique par voie de photorrametrie des rcıeaux d'irti >., 
deY .. ıt etre condruits dans le bauin de Suıığırlık, Ged~ 
Büyük Menderes; valcur estimative: 1.702.600 livres. 

2.- L'adjudication se fera le jeudi 31 Mars 1938 iı 
ıouı forme de pliı fermes danıı les bureaux de la cort'"'

1 

d'adjudication de1 eaux a la direction renerale deı e•111 

Miniltere de1 Travaux Publica. 
3. Leı soummiasionnaires peuvent obtenir le cahief 

charges de l'adjudication le projet de contrat et le cahier 
charrea ıenerale dea affaireı dca Travaux Publics ainııi qıı' ~ 
lui de technique coatres 50 livres a la direction rener•'' 
eaux. 

4- Peur particip., a l'adjudication, le soummiasionnair' 
dcposer un cautionnement provisoire de S:l.822 livrcs et P 
un cerfificat attestant qu'il a effectue avee succes le rele'' 
tographique par voie de photogrametrie d'un espace d'all , 
20.000 hect~reı ainsi que le pcrmis d'entrepreneur deJivr' 
le ministere des travaux publics. Ceux qui n'ont pH un tel 
mis pcuvent s'adresscr dix jours avant l'adjudication au ~ 
tere des travaux pubHcs afin de l'obtenir. 

5- Les ıoummissionnaires doiveot remettrc leurs 1 

d'offre conlre reçuı jusqu'iı l'heure qui prccedc celle fö,t.e 
l'article ı. Les reiards düs aux ıcrvic.es postaux ne so111 

admiı. 

Çarşamba 2.2.938 
Şife kapıülü (İnh. U. Müd.) .,: 575 
Benzin (Gümr. Muh. G. Komut.) .\'; 581 
Şitli çocuk ha1t. yap. kalorifer teai.atı (İst. 

J\~ 581 

~I 
Sılı. Mües . .A~ 

Evrakı matbua tab'iye ve leclidi (İıt. Komut.) 584 
Evrak sandıtı (MMVl .\~ 586 
• Kuzu (Karacabey Haras\ Dir.) .. V 587 
Kireç, tuğla, kiremit (DO yol.) .\~ 587 
• Dükkan enkazı (İst. Beled.) .\: 588 fİ. 
Pirinç, nohut, mercimek ve un (Gaziantep A,k. SAK) S / 
Vilayet fidanlığında duvar inşaatı (Konya Ziraat Müd.) S 
Köprü inşaatı (Konya Vil.) ·'~ 592 
Dıvar inşası ,. ,, ,, 592 tJ 
• Koyun, keçi ve sığır derileri (THK Pamukova Şubeııi) .S 
* Jüt ipliği (Feriköy Tahsil Şefliği) X 594 ,;' 
Koyun deriıi, keçi derisi, barsak v.s. (THK İnegöl Ş.) .\: 
Köprü inşutı (Tr"bzon Vil.) .\':. 595 ~ 
Hasttıne binasının yalnız kirgir betonarme k111mlarının iıtf' 

(Giresun Nafıa Müd.) .ı\: 595 
Evrak sandığı 'Tophane Lvz.) J\; 596 
Gazyağı fÇanak. Mst. Mvk.) .\~ 596 ~I 
Şeker, arpa, mercimek ve domates salçaııı (Çanak. Mıt· 

.\~ 596 
Menfez onarılması (Konya Vil.) .\" 598 
Sığır eti (Bornova Ask. SAK) .Y: 600 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müznyedcye aittir. 

Hamiş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

(Lire la suıte en 3me pare) 

s 


