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Nafıa Vekaletinden: 

Sıvas ViJayeh dahilinde .Sıvas·Koyulhisar·Rcşadiye 
yolunda ve Kelkit ırm ğı üzerindeki Yukarıkale ve Aşa· 
ğıkale köprülerinin betonarme olarak inşaatı kapalı zarf 
usulile münak r.aya çılcarılmışhr . Bu iki köprünün yeni 
keşif bedeli 85500 lirndır. 

Eksiltme I0.3.938 tarihine miisadif perşembe günü saat 
16 da Nafı:ı Ve \'.al ·tinde Şo ·e ve Köprüler Reisliği Ek
siltme ı~omisyo ıu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme ş"rt l meı;i ve buna müteferri 
428 kuruş mukabili de Şose ve Köprüler 
alınabilir. 

diğer evrak 
Reisliğinden 

Ek iltmeye girmek istiyenlerin 5525 lir lık muvakkat 
temin t v rmeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
Vekaletimizden al nmış müte::ıhhidlilc vesikasile Ticaret 
Odasına kayıdlı olduk! ın. daire tescili hüviyet varaka· 
sı ibraz et eleri lazımdır. 

İsteklilerin tek!ıf mektublarını i tinci maddede yazılı 
vakitten bir at evveline k ıd r Koınisyon Reisliğine 
makbuz mukabılind v rmeleri muktaz dir. 

Postf' d.1 ol cak srecikmelcr kabul edilmez. 

K yseri B 1ed y Bas1canhğındnn: 

} a ridc v pılma ı muk rrcr 18 )1 l ra. 9 kuruş 
beclelı lu·şıfl se 'r zino">ıı İnŞ'l'lbna konulan pey haddi 
la ık görüld iğu kd de i. i 938 p z rte i gu ü talibine 
ihale edılmek uı.er kap 1ı z irfl.: c :sı t niye konul :nuş
tur. 

2 - Te l'f mektublarının ihale günii nihayet saat 15 c 
kadar Belediye Enrti ne ine verileceği. 

3 - Bedeli keşfin yüzde 7,5 ğu olan 1352 lira H6 ku· 
ruşluk teminatı muva {katenin Belediye vezne ıne teslim 
olu acağı. 

4- İhale bedelı ıin beş bin lirnsı 937 ve mütebakisi 
938 bütçesinden ödeneceğ'. 

5- Bu işe aid pliin ve şaı tname, cşifn menın An· 
kara, İstanbul ve Kayseri b lediyesinde tetkik olunabi · 
l~ccği. 

6- Daha fazla izahat almak istiyenl rin Kayseri be· 
lediye mühendi liğiııe mürncaatl"'rİ ilan olunur. 

Gazi tep Na ıa Direktörlüğünden: 

Kapalı zarf uc;ulile ek ilt neye konulan 51,239 lira 15 
kuruş bedeli 1 e ifli T.1hta öprü, Melikanlı ve Al göz ba· 
nisi gümrü'< karakolları 11 inşa tma alip çıkmadığından 
17.2.938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve evvelki 
şartlar dahilinde pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 
İhale 17.3.938 tarih'ne musadif perşembe günü saat 15te 
Gaziantep Nafı Direktörlüğünde müteşekkil Komisyon 
tarafından yapılacaktır 

Daha fazla izahat almak isteyenlerin Gaziilntep Nafı 
Oirektörlügüne mürac tlcri ilan olunur. 

Havayolları Dev1 "'t İşlet ne idaresi Alım Satım 
Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası 
karşısında tayyare meydaırnda yapılacak umum müdür
lük ve tayyare istasyon müdürlüğü binası . 

Keşif bedeli: 125,440 liradır. 
Eksiltmenin şekli: Eksıltme kapalı zarf usuliyle görü

lebilir. 
Muvakkat temınat: 7522 hradır. Bu teminat nakden 

verilmeh istenildiği taktirde Devlet hav yolları idaresi· 
nin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabına ya· 
tırılarak Bankadan alınacak makbuz teklif mektublariyle 
birlfüte komisyona tevdi e Hlecektir. 

İhale günü ve ruab ili 2.3.938 çarşamba günü saat 14 



de Ankaramn 10 kilometre garbinde DeYlet Hava yol· 
Jarına aid tayyare meydanındaki umum müdürlük bina
sında yapılacaktır. 

Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ar.kara
da PTT umum müdürlüğü binasındaki ve İstaobulda Ka· 
raköy Postanesindeki Havayolları gişeleri~den ve İzmirde 
Nafıa müdürlüğünden 6 lira 28 kuruş mukabilinde alına
bilir. 

isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler ile 
muvakkat teminat ve teklif mektublarım muhtevi kapalı 1 

zarfların en geç eksiltme saatinden bir saat evveline ka· 
dar umum müdürlüğe vermiş olmalara lazimdır. 

Posta teahhürü kabul olunmaz. 

Sivrihisar Nafıa Riyasetinden: 
Boru ve sair te;errüah belediyece ihzar edilmiş olan 

kasabaya getirilecek Hac iümid suyunun borularının tef· 
riş ve toplama havuzunun inşaası ve sairesi hakkında ki 
açık eksiltme ilanı Belediye encümtni kararı ile en gün 
uzatdmııtır. 

Bedeli keşif 2465 lira 25 kuruştur. 
İhale 25 şubat 938 günü saat 15 te haddi layık görül

niiğü takdirde belediye encümenince yapılacaktır. 
İstiyenler umumi ve hususi şartnameleri belediyeden 

istiyebilirler. 
İhaleye iştirak etmek istiyeoler yüzde 7.5 pey akçesile 

vakti muayyeninde müracaat etmeleri ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
İstekli çıkmamış olan Nafıa Vekaleti lokantasının mut 

fak kısmında yapılacak tadilat ve sıhhi tesisat işi gene 
aynı şartlarla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 43 l 1 lira 13 kuruştur. 
Eksiltme t 1.3.938 cuma günü saat 15 te Nafıa Veka

leti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlıkla 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi 
ruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

ve buna müteferri evrak 22 ku
yapı işleri Umum Müdürlüğünden 

Eksiltmeye girebilmıık için isteklilerin 323 lira 33 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve yapı işleri Umum 
Müdürlüğünden bu iş için alınmış hususi vesikayı haiz 
bulunmaları lazımdır. 

Samsun İnhinrlar Başmüdürlüğünden: 
Tütün islah ve deneme tarlaınndat çalıştırılan işçilere mahsus 

olmak üzen pazarlıkla iki heli ve lavabo yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 199 lira 87 kuruş olup muvakkat teminat 14 lira 

99 kuruftur. 
İşe ait şartnarue, keşif ve plan ihale gününden evYel hergün 

Başmüdürlük Levazım Ye inşaat kısmında görülebilir. 
ihalesinin 15-2-938 de yapılması mukarrer bulunan bu inşaata 

talip çıkmadığından iha~e lO gün temdit ile 28-2·938 pazart~si 
gününe talik edilmiştir. isteklilerin mezkur günde saat 15 te in
hisarlar Başmüdürlütü binasında teşekkül edecek Komisyona 
müracaatlara ilan olunur. 

• • * Tütün islah ve deneme tarluında açık ekailtıne ile bir 
hangar yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 463 lira 76 kuruş olup muYakkat teminat 34 lira 
78 kuruştur . 

i,e aid ,artname keşif Ye plan ihale gününden evvel hergün 
başmüdürlük levazım ve inşaat kı .. aıoda görülebilir. 

İhalesinin 15-2-93~ de yapılması mukarrer bulunan bu ioşaı1t 
tal.ip çıkmadığından ihale 10 gün temdit ile 28·2-938 pazartHi 
gününe talik edilmiştir. . 

İsteklilerin mezkur iÜnde seııat 15 te inhisarlar başınüdürlü 
ğü binasanda teşekkül edecek komisyona müracaatlan ilan olonur. 

Siirt Nafıa Müdürlüğünden: 
Siirdin Haze nahiyesi merkezinde yeniden yapılacak 52585 li

ra bedeli keşifli iki bölüklük bir jandarma pavyonu ka.pah zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme günü 25-3·938 cuma günü saat 15 te teabit edilerek 
Siirt hükumet konağı içinde vilayet makamında yapılacaktır. 

İıtekliler evrakı fenniyesini Siirt Nafıa Müdürlüğünde okuya
bileceklerdir. 

Muvakkat teminat 3944 liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5·936 güu 3297 sayılı nüahaaında 

çıkan talimatnameye göre ve!likalarına hazırlayıp 2490 sayılı ka
nununun 32 ci maddesi mucibince teklif mektublarını birinci mad· 
dede yauh gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon 
Riyasetine göndermeleri mecburidir. 

Postada a-ecikmeler kabul olunmaz. 

Dinar Belediye Reialiğinden 

Keşif bedeli 925 lirahk Dinar kasabasında yaptırılacak içme 
ıuyu teaisab 3-3-938 perşembe günü belediye encümeninde açık 
eksiltme suretile ihalesi yapılacağından taliplerin bu işe ait şart· 

nameyi Dinar belediyesinde parasız olarak tedarik etmeleri ilin 
olunur. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş; Karaisalı-Tarsus iltisak yo' un.&a yapı

lacak 1544t50 metre uzunlujunda şose ile bir menfez inşaatı ke
şif tutarı olan 15381 lira 60 kuruşla kapalı zarf uaulile eksiltme
ye konulmuştur. 

Ke11if evrakını ıörmek istiyenler Nafıa dairesine müracaat e · 
debilirler. 

Eksiltme 9.3.938 tarihine muaadıf çarşamba günü saat 11 de 
Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 1153 lira 62 kuruş muvakkat te
minat verilmesi ve Nafıa vekaletinden verilmiş müteabbiülik ve
sikası göstP-rmeleri lazımdır. 

İstiyenler teklif ınektublarını yukarda yazılı saatten bir aaat 
evnline kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mu
kabilinde vermesi muktazidir. Posta ile gönderilen tekliflerin dış 
ıı:arfı mühür mumu ile iyice kapatılmış olacaktır. 

Postada olacak i'ecikmeler kabul edilmez. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari ahlt: 
~-----~~~~~~--~---~ ....... ~~~~------

ist. Askeri F abrikblar Müdürlütü Sahnalma Kom. dan: 

1600 lira muhammen bedel ile on ton mükelles soda 
satın almacaktır, İsteklilerin 120 liralık muvakkat temina
tının herhangi bir malmüdürlüğün~ yatırarak makbuzile 
beraber ve 2490 N. lu kanundaki vesaiklr. birlikte Salıpa· 
zuında Askeri Fabrikalar yollamasındaki ::ıatmalma komİti· 
yonuna 4.3.938 cuma günü saat 14 den evvel müracaat et
meleri Ye ihalesinin saat 14 olacağına bilgi edinilmesini ve 
şartnameleri hcrgün komisyonda görülebileceği ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
-- ._.__ www::a•~- -

Marat Belediye Riyasetinden : 
Maraşta yapılacak İdro Elektrik Santrala, malı.emesi, 

yapılması ve mevcud şehir şebekesine bağlanması işi ka· 
pah zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l- İşin muhammen bedeli kırk bin liradır. 
il- İstekliler bu işe aid şartnamelerit projeleri ve 

sair evrakı 867 kuruş mukabilinde Ankarada Belediyeler 
İmar Heyeti Şefliğinden alabilirler. 

111 - Eksiltme 31 3.938 perşembe gunu saat 16 da 
Maraşta Belediye dairesinde kendi odasında toplanacak 
Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

lV - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazıh temi· 
nat ve vesaikin aynı gün •e saate kadar Encümen Riya
setine teslim olması lazımdır. Aksi taktirde hiç bir giina 
iddia gözönüne alınmaz.. 

A- 2490 sayıh kanunun 16, 17 nci 
fikan 3~00 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun istediği vesikalar. 

maddelerine tev-

C- Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye 
girmeğe bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

V- Teklif mektubları ihale günü saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde Encümen Reisliğine teslim oluna
caktır . Posta ıle gönderilecek teklıf mektublar ının iadeli 
taahhüulü olması ve yukarıda yazılı sa.ate kadar Encü
men Riyasetine gelmesi lazımdır. Proje ve iş hakkmda 
fazla izahat almak istiyenler Belediyemiz namına Ankara 
Belediyeler İmar Heyeti Şefliğine müracaat etmeleri. 

P.T.T. LeYazım Müd rlüğünden: 
idare ihtiyacı içia 14 kalemde muhtelif perlik kur 

şunlu kablo kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli 30500 muvakkat teminat 2287 ,50 

lira olup eksiltmesi 2.3.938 çarşamba günü saat 15 te 
Ankarada P.T.T. U. Müdürlüğü binasındaki Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek

!ubunu, Ticaret Odası vesikasından başka müteahhitlik 
vesikaıını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 
0 gün saat 14 e kadar mezkur Komisyona ~ereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P.T.T. Levazım, lstanbul Bey
oğlu P.T.T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden 153 kuruş be
delle verilecektir. 

* * * P.T.T. Levu:ım Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 6 tane yüzlük, 4 tane ellilik maa paratö

ner telefon santralı kapalı zarfla oksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedel 9600 muvRkkat teminat 720 lira olup eksilt· 

me.i 8.3.938 salı günü saat 15 te Ankarada P.T.T unum müdlir
liik binasındakı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka meklubunu 
ticaret Odası vesi ~asından başka müteahhitlik vesikasını ve tek
lif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler, Anlcarada PTT levazım, İatanbulda Beyoğlu P. 
T.T. ayniyat şube müdürlüğün Jen paranı verilir. 

!&CL!! 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çamasnr v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

23 Şubat 
.W•:!:;!F'JPı,,,dd'~ 

komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler 2490 sııY 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle te' 
minat ve teklif mektublarını birlikte ihale saatinden e 
geç bir saat evvel Ankarada MMV satınalma koı:nisYO' 
nuna vermeleri. 

s= 

Matbaa işleri, Kırtasiye,_~zıhane Malzemesi 

. ~obilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s . ____. 

lstanbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan: 

Ordu hastahaneleri için 400 all•t çelik somyah del11:e 
karyola 24.2.38 perşembe günü saat f 5,30 da Tophane~· 
satınalma komisyonunda pazarhk1a eksiltmesi yapılaca 
tır. Tahmin bedeli 10800 lira ilk teminatı 810 liradır 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklile' 
rin kanuni belgelerile beraber belli saatte komisyoPı 
gelmeleri. 
--~--....au..---~-~~~:':!!.~-~~~~~~-~~3~0.-.~""':""'"'"'~..,..~..........-

l ıWahrukat Benzin-Makine yaglan v. 

Ankara P. T. T. Müdürlütünden: 
Müdürlüğümüz vesaiti nakliyesi için 1400 1 litre benzınin 

ması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 2590 lira mu va {kat teminatı 195 

dır3_ Eksiltme 4.3.38 cuma günü saat 15 te PTT müdiirlüğiİ ~i· 
nasınJa toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

111 
4 Eksiltmeye iştirak edeceklekin muvakkat teminatları, 

kb l .. k . 01li'' yatırdıklarına dair alacakları ma uza o gun omuıyona t 

caatları. _,I • 

ı Müteferrik 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Tanzimat hizmetlerinde çalışhrmak üzere pazarlıkla bir arab' 
l .. 1 . E ueııe yaphrılacağından talip olanların cuma ve sa ı gun erı ncuı 

müracaatları ilin olunur. 

Adana Belediye Riyasetine: 
·ıııt 

10-12 adet fabrika malı karoseri otobüs ıle bir adet devrı t• 
tertibatlı 3,5-4 tonluk kamyon ve bir tane çifte yiltaklı hıı5 1. l 
nakliye otomobili alınacaktır Teklif yapm k ve fazla tafsilat 11 

mak isteyenlerin Adana Belediyesine müracaalleri ilan olunur· 

Devlei Derniryolları ve Lirn"lnları İşletme U. İdaresindell: 
liri'' Kabili mesaha ~ekılde ve Km. 1 l 4 de hat kenarmda tes J· 

şartile m3 115 kuruş muhammen bedelle Edirn~d~n 1500~ ;;d' 
Balast açık eksiltme usulile 10.3.938 perşembe gunu saat lo. 

11
, 

Edirne istasyoıl binasında 9 uncu işlet ne .:cıtınnlma komısyo11 ''. 1, 
ca mübayaa edılecektir. Bu ışe girmek isteyenlerin 129,38 1' fi 

l · k · - ati• muvakkat teminat ve kanuni vesika arıle omısyona muraca 

lazımdır. .,, 
Şartnameler parasız olarak Sirkeci işletmesinden ve Edirne 1 

tasyonundan verilmektedir. ----
İstanbul Jandarma Slltın ılma Komisyonundan : . at' 

Tahmin bedeli İlk teın• 11 

Miktarı Cinııi Lira Lir3 

800 kilo yün Kar Başlığı İpliıti 1920 144 ıılı 
Yukarıda miktarı, cins.i. _ta_hmin bed~li v~ ilk teminatı Y~tır• 

1 80(} kilo yün kar başlığı ıplığı açık eksıltme ıle satın alınaca J' 
ı . 1 K • nu11cı i Eksiltme Gedikpaşadakı Jandarma Satına ma omısyo 

1 ı1-3-t)H cuma gimü sa at 15 te yapılacaktır. 0, 
1 Evsaf, nümune ve şartname hcrgıin adı geçen Komisyoı:ı 
1

1 

görülebilir. . · J~ 
İsteklilerin 2490 aayılı kanunda yazıh eHak ve vesaık ve 

1 

1 
terninatlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri 

Ankara PTT Müdürlüğünden: ~ 

b "k ·· .. t l ı aÇ• Merkez postahanesinde ir yu asansoru yap ırı mas 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 2200 lira, muvakkat teminatı 165 liradır·~ il 

3 ">8 - ·· t ı.ı:: te PTT müdürlıığ 3- Eksiltme 4 .. a cuma gunu saa '' 
binasanda toplanacak komisyondn yapılacaktır. if 

4- Eksiltmeye iştirak edeeek olanlar nafıa vekaleti yapı_ e 
leri umum müdürlüğünden hu işi y_apc-bil~ccğiae d~ir alaca;~ııf• 
lektrik müteahhitlik ve5ikasını koınııııyona ıbraz ctmıye mecbu 

ist:ınbul Komutanhğı Satmalma Komisyonundan: 
0
• 

Süvari Birincilik okulu için 148 ili 152 yüksekliğinde ve .. ~e' 
ğüs çevrt:si 160dan yukarı ebadda olmak ve hayvanların go r 
recekleri vaziyetlere göre vasati 170 lira ftzerinden 27 binek h:( 
vanı alınacaktır . Hayvan sahihlerinin hayvanlarını göstermelt ş 
pazarlığı yapmak üze,.e hergiin Fındıklıda Komutanlık SatınalıJI 
Komisyonuna müracaatları · ----

1 
Her bir metresine biçilen ederi 275 kuruş olan 10 bini Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünde~;jıı 

ila 15 bin metre kışlık elbiselik kum:\Ş kapalı zarfla mü· 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 14.3.938 pazartesi günü 
saat t I dedir. İlk teminatı 3093 lira 75 kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesi 207 kuruş mukabilinde MMV satınalma 

Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için satın alın:ıcağı evvelce 1 ıl' 
edilen 1200 ü büyük ve 2400 ü küçük lastik hava sondaj bal00 

0
• 

nun ihalesi komisyonca görülen lünım üzeri:ıe 25-2-938 cuın8 S 
nü saal l5 e talik edilmiş olduğu iliıı olunur. 



~"b•t 1938 .. 
Erıak Z 
~hire, Et ve Sebze: 

Ciııaj Diyarbakır Liseıi Müdürlüğünden: 

Miktarı K. muhammen fiatı tutarı teminatı 
tt kuru:ı lira lira K. 
s,d, ı Koo 35 630 47 25 
şt~,;·g !)()() 90 450 33 75 
f:dir11 500 35 175 12 12,5 
l,t tpeynirlOO 70 70 5 25 
Ze~ Ptynir 600 40 240 18 00 
İ P•rı:~ağ 100 80 80 6 00 
S6t 500 5 25 l 87,5 
\' Oğllrt 300 J0 J0 2 25 

l:>iYarb 2~ 7 ,5 15 l 12,5 
Yt konul akır lısesi pansiyon talebelerinin iaşeleri için eksiltme· 
d,ı:ı •onr an erzak 10-2-938 şününden '.!5-2-938 gününe kadar ilan-
1~•le ed·~ 26-2_·938 cumartesi günü saat 9,30 da lise binasında 
bır)ikte 1 :cektır. Talip olanlar muvakkat teminat makbuzlıı.rile 
~acaat etmeleri ilin olunur. 

•• 
ZAVEDELE 

.......__.._......______ ~ ---
Nazilli Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 

" Nazilli Pa k Ü t Ç"ftı· - · · ··t d ·ı ıt aid mu re me ı ıgının mu e avı sermay~-

şllttla l937 senesi Saf Akala Pamuk mahsulü aşağıdaki 
f\1·: dahilinde satılacaktır. 

kıs ..... Uessescnio bu sene mahsulünün müte.lavil sermaye 
t. "ıtııa "d 
o llıark aı 15927 kilosu A markalı ve 40092 kilosunda 
Saf .c\k alı olmak üzere ceman 29-1 presede 56.19 kilo 

Sat ala pamuk kapalı zarf usulile satılacaktır. 
llıisyond l t .3.938 cuma günli .Belediyede toplanacak Ko· 

laktırd ". Yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görüldüğü 
l\aııu e ıhaJe. sözü şeçen günde saat 16 da olacakt•r. 
tının nuo tarif ettiği şekilde hazırlanan teklif ınektubla
•i la 0 

gün nihayet saat 15 e kadar Komisyona verilme-
İb•nıd~r. 

l aleyı rn .. t k. ·· t · b d ı· · t ·· e~tıe . u ea ıp muş erı e e ıuı amamen ınuessese 
ıtıu4te:~ne Yatıracak ve vezne makbu:ıunun ibrazında mal 
~dılec ~~ hemen o gün müessesenin ambarında teslim 
bil.tın,t tır. Müşteri malı üç gün zarfında müessese an
!t\'tıat ~n kaldırmağa mecburdur. Aksi takdirde kati te
lıt· ırad kaydedilecek ve malı kaldırmaktan imtina et
li~1il.~akdirde yapılacak ikinci satışa vaki olacak zarar 
~~til:. ınüşteri tazmin edecektir. ihtilaf vukuunda merci 

\>j~~ 1 nıahkemesidir. Mutad vcçhile her presenin kana-

M ve Çemberi pamuk yerine gidecektir. 
lt~vakkat teminat 1596 liradır. 

tel'i an .tellaliye, pul mukavele gibi resmi masraflar ımiş
h <ıtdd' fvt ır. 

I~ alın n.. . . - k 
llıird umunesını gorme 

luğij e Ziraat Müdiirlüklerine 
ne lllüracaat edebilirler. 

istiyenler fstanbulda ve 

Nazillide Müessese Müdür-

lıııı~· ~a'~illı Pamuk Üretme çiftliğinin !)37 senesi Saf Akala pa-
. 1 M sulu a,ağıdaki şartlar dahilinde salılacaktır. 

1~1o,u A. Uesaeseııin bu sene mahsulünden ıslah kısmına aid H32 
tıı r>re8ed~na~kalı ve 1937 kilosu B markalı olmak üzere cenı 'an 

ile, tlı 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf uaulile sa-
2 r. 

t s 
lilllarıac ~ış 11 mart 938 cuma günü Nazili~ Malmmüdürlüğünde 

11
11 ft'i.i ta~· kornisyonde yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görül-

11~11ıırı ta .•frde ihale sözü geçen günde saat 11 de olacaktır. Ka-
lq rı ctt• ,,,. k" ayel ıxı şe ılde hazırlanan teklif mektublarının o gün 

t ihale s~llt ona kadar komisyona verilmesi lazımdır. 
~acak ~' ınüteakib müşteri bedelini tamamen malsandığına ya-
3 t~ o gUe rna~sandığı makbuzunun ibrazında mal müşteriye he· 
,

1 
rtı.ırı l:atfn ınuessesenin ambarına teslim edilecektir. Müşterı malı 

1 
tııı<dird 111da müessese amb ıl'·ından kaldırmağa mecburdur. Ak· 

tittıdilrı lın~ ka.t'j teminat irad kaydeeilecek ~·e malın kaldırılma
l(i ~ilı-ar •na olduğu takdirde yapılacak ikınci satışta vaki ola· 

~~ htilaf Ve ıiyanı müşteri tazmin edecektir. 
r Pteae ~ukuundn merci Nazilli mahkemesidir. Mutad veçhile 
'4 ....... ~ nın kanavıçe ve çemberi saf pamuk yerine gidecektir. 
~ ....... ııtvakkat teminat 82 liradır. 

dtı Z' !\ta~· tcl~ilıye, pul gibi resmi masrafla_r müşteriye aiddir. 
t"•t 1t••t ~rt__ n_u~unesini görmek isteyenler Istanbulda ve lzmir

tdebiı· udurluklerine, Nuillide Müe11ese Müdürlüğune müra
•rler. 

İ5tanbul Defterdarlıgından: 

1,l1111b C:ınaj 
~ ili D f ve bulundugu mevk~ 
'ti e t~rd J •a· lıbh· ar ığı deposunda Hklı ahit ve t"C· 

~ ır, 1Ye L . 
·~ Ribi ' oayon tırnak cılası, krem ve 

llda Yetnı· k t h . . li) tda p ış a em mu telıf cıns eşyn: 
~t t. biıı1111, •şakapııında kısmen yanmış olan Ad-

1•t, .. :1lectkt· )enkazı (parası sırf nakit ve peşin 
"ouı ır : 

S totG. Deııiı K 
•l~ · ornutanlığında mevcut Selim mo-

dıtt 
'~t "hda Al" 

L y Cl huı tbeyköy deresi kenarında dur· 
"•~al 11 ~lrıd Unan hurda traktör: 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

440 22 

1920 

IO 

60 
il ar, • ci )tı " lld"ki na ve aaklı bulunduğu mevkileri yazılı eşya 
1'tty Yrı •at 

1 
bedeller üzerinden açık artırma usulil• 

"~ ''11. · 
1 acaktı ı· t ki" 1 · d" · · · ·· ek Çtlt :•tın ıo. r. s e ı erın ve te ıye şeraıtını oğrenm 

tıı,ltrj"ıylt M·f ~93~ perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey 
' 1 ij Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gel-

Fabrika 'e Havuzlar lüdrirlüğiinden: 
Fahrikamız<la gemilerden çıkan eı:;ki .::aç ve kö:;.ebent par

ralnr pazarlıklı "-alıbraktır. Alıcı olanlar idarcrniz i.f'va1:ım 
... ubr-iıı • ntiıacaatl ır·ile .;artııaııu•leri lıilabcdel alnı ı 1 u ı \P 

p 11,:ıdığa ;..,irıll''k 1 .. ff"\1 nlerı 00 lıı,i ımıvakl. t teııııı :tl pa 
rnlarılt· lıerah r 2.i ı qm ı·ıı 11.1 ... aat ~;; te ıdaı ·mizde hazır 

hulunınal ııı il.ııı ı)luııur. 

İst. ~skeri Fabrıkalar Müdürlüğıi Satınalma Komisyonundan 

100 lira muhammen bf'deJ ıle a:skni fabrikalar yolluna
,.,ııl.l ait hır adet mavna 1.3.C>38 cuma ~ünü salt i 1 de Sa
lıp~zarıııda Askeıi Fabrikalar ) ol!om ı .. ındaki satıııalma ko
uıı ... voııuıı<ia açık artırıııa)a konulaca.ktır. İ teklilerın 7 S lira 
teminat para ... ını her haııgı bir ınalmü<lürliiğüne yatırarak 

mezkur giiıı v · .. aattt> komi )Oııda bulunmaları. 
~Lı\ lltl köpı ıini:ıı Hc1lıç cilwtiıırl,'.) '" Eminönü tarafında 

A"krri F,tl>rikalcır l mııın \1tichirlı.iuı.iııe ait merakibi Lalıri-
'" 

venın lı11lunduğn ınallLıldedir. l~tckfüer lıergi.in gi>rehilir. ---
Edinıf' Vakıflar Miidiirlii9-iinden: 

b 

K.ıık kavak hahçe~ınde ı:;ckıl karaağaçla yedi kavak ağ,1cı 
ın lıalıııJe kaımerı satılmak üzere 15 gün müddetle açık ar· 
tırnıa)a çık,ırılını-.:tır. lhale:;İ 2.::\.938 çar;:;amha günü aat 
1,.. te Edirıı<· \·ıkıl J.ır irlarP'liııd ~ ynpılaı~aktır. ! teklıl<'rİn nıii
racaatlan 

Oiişkünlerevi 1çın yaptırılacak defter ve matbu ev
rak açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlarııı hepsine 520 
lira bedel tahmin edil:uiştir. Nii n ı:ıesile şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde göriılebilir. İstekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesika ve 39 liralık i!k teminat makbuz 

veya mektubile beraber 9.3.9J8 çarşamba günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (983) 

ı ı isarlar U. I üdürlüğü~den: 1 
Nümunesi mucibince (1265) adet Bayi levhası ı' 

pazarhkla yaptırılacaktır. 
il - Pazarlık 24.11.938 tarihine rasthyan perşembe günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Il·ı Sartnameler 1 k h -s- parasız o .ıra ergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir 
iV - İsteklilerin paznrlık ıçin tayin edilen gün ve 

saatte yiizde 7.5 güvenme paral riyle birlikte adı geçen 
Kc,misyona gelmeleri ilan olunur. (758) 4 -4 

• 
Şartname ve projesi mucibince Cibali Tütün Ba-

kımevinde yaptırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 ~ Keşıf bedeli 10124 lira 6.t kuruş ve muvakkat 

te~ninatı 760 liradır . 

3 Eksiltnıe 25-2-9j8 tarihiı e 

saat 1 te Ka ataşta Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

re:tstlıyan cuma gunu 

ubayaat Şubesindeki 

4- Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel muka
bilinde Lev.ızım ve Mubayaat şubesinden alınabilir. 

5 !::ksiltmeyc ;ştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

ve vesaiki inhisarlar inşaat şuhesine ibraz ederek ayrıca 
ehliyet ves·kası almaları Hizımdır. 

lı Miıhürlii teklif ektubunu kanuni vesaiki ve be· 
şinci maddede yazı ı eksiltmeye · iştirak vesikasını ve 
muvakkat güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabi 
linde v rilmiş olması lazımdır. (800) 4 4 

• • • 
5l'O kilo çekerinde 1 ade baskül 

JOO ,, ., 1 ,, ,, 
1 - Yukarıd.ı tartma kabiliyeti yazılı 2 adet baskül 

ş rtnamesi mucibince pazar) kla satın alınacaktır. 

il - Pazar ıl 7.111.938 tari ine rastlıyan pazartesi gunu 
saat 15 te Kab~taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonuııda yapılacaktır. 

lll- Şnrtnnmeler parasır.. olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabi!ir. 

lV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan ol nur. 2 - 4 

ro.D.YotLAflı isLETME u. MüouRLLi6üNoEN • 

Muhamm<"n bedeli 67200 lira olan 11250 adet makas meşe tra· 
versi 8-~·1938 Sah günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komiayon Reiıliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartn. meler 336 kuruşa Ankarn, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
Mudanya ve Bıılıkesir veznelerinde satılmaktadır. (934) 2-4 

(Suitc de la 4:..me page) 

Huile d'olıves lCom. Ach. Mı ıt. Balikesir} N 609 
Viande. h:ırıcots secs et ri:r; (Com. Ach. Mılit. lspnrta) N. 61 l 
• Moteur Die<ıel et machıne d'oxygene (Deftcrdarat Seyhan) 611 
Rcparatio• bi.timcnt d'un four (Dır. Vakoufs Samso~n) N. 611 
Costumcs (Kaymakıunat Kechan) N. 611 
• Canevaı (Dir. Gen. Monopoles) N. 613 
Conııtruction h..ibitationsJıour immigrt"s (E.tab. lmmigrcs Manıasn) 615 
RPpnration batiment surveillance clounn ere (Dir. Trav. Puh. Edirne) 

N. 615 
• Auto ( fon. lstanbul) N. 616 
lnstııllation d'eau de la labriquc de spıritueux a Dagh kapou (Mun. 

Diarbıkir) N 618 
Auto (\fon lstanbul) N 618 

Poteaux te!egraphıques cable soutcrra n et brıque (Lıgue Aviation 
Turque Suc. Ankara) N 618 

Foın (lntend. Tophane) N. 618 

Pierres (Municipalite 1 tnnbııl) N 619 
Costumes, chemıseı, chıussurc!I et chemıscs (Mun. l<ıtanbul) N. 619 
Reparation in~tallation lectrıquc au bııuin Bakirkeuy (Mun. lstanbul) 

N. 619 
Medicaments et ampo\lle!I (Mun. lııtanbul) N. 619 
1 ransformatıon chnsaıcı en fer et reparatıon quai div. a Buyukada 

(Mun. lstanbul) N. 619 

l.cs .ı11terı11que ındi t ıen t un•· \ entt" par vo e de !lurenebert". 

N. B. - l.es Nos ındi'lu 'I ~n reg-ud de!! ıırticles ııont ceux du 
ıournnl dansı lequel l'a\;uı 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·İstanbul ] 
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FİA TLAR ( Cours officıcls) 
Afion (Opium) 
Huğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ııert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arp yemlik 
Çavdar (SeigJe) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (Avoine) 
M111r sarı (Ma'is jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Moha re) 

,, l'rakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşagı (Moins) Yukarı (Ph11\ 

5 29 5 32 50 
5 20 -

4 8 4 10 -

4 32 50 4 35 -

6 13 

4 32 

i 37 
Zeytin yağı l.ci yemel...lik (Huıle d'ol.) 
Tiftik mal 122 ~25 

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Ccvi:r; içi 
Susam (Sesame 
Mercimek (Lentille) 
Fasulye ufak (Harıcot sec} 
Sansarc er isi 
Zerdeva ,, 
Tilki 
Tavş•n 
Porsuk 

,, 

" 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa (Org ) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır !Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lın) 

Fasulye (Hnricot ec) 
Pamuk Coton) 
Yapak (Mohnire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noıs. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

Tiyatrolar 

169 
67 50 
40 
45 
15 
ı5 

74 

83 
nı 

6 75 

TEPEBAŞI DRAM KlSl\11 

Yrızan: 

Bu akş&m 

saat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dram 3 perde 

Necip Fazıl Kısrıkürak 

lmtiyaz: sahibi ve yazı itleri 
D"rektöni: İsmail Ciri 

32 20 -

JO 
16 32 

3223 
3500 

3850 
3900 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 301 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (mıllet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine} 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FiATLAR 
(Marche Etrangers 

25 
99 50 

5 25 

Buğday (Ble) Liverpul 5 O 
,, Şikago 4 29 

" ., Vinipek 5 89 
Arpa (Orge) Anvers 4 39 
Mısır (Mais) Londra 3 96 
l' eten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 
Fındık (nois.) G.Hamburg 39 -

K • " .lS -

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KIS.ı11 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi --' perde 

Yazan 
Von Schönthan 

Türkçesi 
S. Moray 

Baıı!dığı 7er: ARTUN Baıunev> 
• l •-. Rill ;r • lr111k ,.. 1 o 
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•• 
UNA 
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Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

-
des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui Avis 

ADMINJSTRA" 

Yogbourtchou Hnn 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
& a nbul l!ÜNAKASA 

fficiels 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjtJdicat. 
Prix 

eatimatif 
Cautioa. 

Proviıoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargea 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabaıs 

Constr1Jction-Reparation- Trav PuhJics-Materiel de Construction 

Construc tion deıı ponts en beton arme "Youkarı· 
lr:alcn "Achafıkalcn s route Sivaa-Koyoulhisar
Rechıdiyt" et Kelkit (cah . eh . P. 428) . 

Conıtruction pavillon pour gcndarmerie a Sıirt 
lnstıllation pour adduction eau potable au bourg

Dinar . 
Construction d'un hangar aux champs d'euai de 

tabacs (ıj. ). 
Construction 2 veıpaııicnneı et lavabo au c~ampıı 

:! d't:asıi de tabaca (ıj .) . 
ı ı Conıtruction fondamentalo au dispensairc de ta-
li bacs lzmir (cah. eh. L. 4 36). 
1 

Construction diıpcnaaire de tabıcs a lzmir (calı . 
eh. L. 33.85). 

Conıtruction de 1544,50 rn . de chaussee 1 arcbe 

1 s route Karaisali-T arsous 
ı Conıtruction bitiment directorial et station a la 

place d' • viation en face la fabrique de cimeııt 
1 (cah. eh. L. 6,28). 

Conıtruction oafe de la ville Kalsseri (aj.). 
Constr. bitimcnt surveillance douanier.• a l'Ahta

keupru, Melik.anli et Alarueu1: Bani~i (ıj .) . 

Poıe des tuyaux et constr. de reaervoira d'eau pr. 
adduction de l'eau Hadjiumit au bourr Sivrihisar 

ı (aj.). 

Pli cach 

" 
Publıque 

Gre a ıre 

" 
Pli cach 

,. 

n 

n 

" Gr c a gre 

Publique 

85500 -

52585 
925 

463 76 

199 87 

an6s o 

676960 83 

15381 60 

1254 ·o -

1839 59 
51239 15 

2465 25 

Cartographıe 

5525 - Min . Trav. Pub. Dep. Conıt . 10·3-38 

34 78 

14 99 

5613 27 

30828 43 

1153 62 

7522 -

Dır. Trav. Puh. Sıirt 

Municipa l ıtc Dınar 

Dir. Princıpale Monopol es Samıoun 

" 

25-3-38 
3-3 38 

28-2 38 

28·2-38 

Com. Adı. Econ. Monop. Kıbatadae l 1·4-38 

" 
11-4-38 

Com. Perm. Vilayet Seyhan f -3-38 

Com. Ach . Exploit. Ligneı Aericnnea 2-3-38 
de l'Etat dir PTT. lıt. Ank. et 
Dir. Trav. Pub. lzmir 

Municipalitc Kıiııseri, lst. el Ankı.ra 7-3 ·38 
Dir. Trav. Pub. Gaziantep •7-3 · 8 

M · ı s· · h. ·_15-2-38 unicıpı iteı. ıvrı ısar 

16 -

ıs -

15 -

ıs 

ıs -

16 

11 

14 

15 

15 

:; Rep. et inatallatioa sanitaire a la buınderie du reı· 
taurant du Ministere des Travaux Publics (cab. 
eh. P. 22) (aj.). 

Grc a rrc 4311 13 323 33 Miniı Trav. Pub. De p. Cons. 1 l-3-3R , 15 -

1 
ı ı 

ı 

__ P_ro_d_u_il_s_C_h_im_iq.::..u_e_ı_e_l_P_h_a_r_m_a_c_e_u_t_i~~u-e_s __ ln_s_t_r_u_m_e_n_t_s _S_· a~itaires-~-o~rniture iour H~~it aux 

Soude calcineo : 10 t. 1600 - 120 Dir. Fabriquea Mılitaıreı lstanbul <-3-38 
10·3·38 Produitı pharmaceutiqucs pour le penaencıcr Islan- Publi4ue 546 58 41 - Proc. Geaeral Republique lst. 

11 

bul : 116 lots 

ı l Electricite-Gaz-Cbauffage Cenlra.l (Jnstallation el Maleriel) - - ---
i l Centrale hvdrau electrique, materiel et rl\CC•>rdement Pli cach 40000 -

de i'inıtallatioıa au reıeau de la ville (cah . eh. 
P. 867). 

Centrale telephonique avec parato nncrrc : 6 p. d~ 
j 100 et 4 p. de 50. 

Cable de plomb de dıverses paires : 14 lots (cah. 
eh P . 153). 

l labilleınent - Cbaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformes d'etc: 10000-15000 m. {cah. 
eh. P. 207). 

·ı ravaux d'Jmprimerie-Papeterie 

l lmpression d reristre et cahiera 

" 
9600 

" 30500 -

Plı cach le m. 2 75 

Publi4ue 520 -

1 Ameublement pour Habitation et Burcaux-Tapisserie ete. 

Lits de fer avec sommier en acier : 400 p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 14000 litres 

Divers 

Voiture pour voierie : l p. 
1311.llast : 1500 m3. 
Monte charıe pour la poıte Anlcara 1 p. 
Fil pour capuchons •e laine: 800 k. 
Chevaux de trait : 27 tetcs 
Ballons pour ıondare granda : 1 WO p .-ld pıti ts: 

2400 p. (aj .). 
Autobus a carroaerie: 1 p .· Camion de 3,5-4 t . : 1 

ıp .·Auto pour transport de mılııdes a double lita:lp. 

Provisions 

Provision et legumeı: 9 lotı 

B) Adjudications a la surenchere 
Mahone : 1 p. 
Produits pharmaceutıques ete. 
Dccombres du palais de justice Scutarı 
Moteur .,Selim" 
Tracteur camelotc 

Gre a gre 10800 

Publique 2590 

Grc a grc 
Publique 

n 

• 
Gre a ıre 

Publique 

Publıqae 

" ,. 

" 
" 

2200 -
1920 -

100 
440 2/. 

1920 -
10 -
60 -

2200 -

720 

2287 50 

3093 75 

39 -

810 -

195 -

129 38 
165 -
144 -

Municipalites Marachc et Dir. Reıtau- 31-3·38 
rıtion Maniciplllitc a Ankara 

Dir. Economat PTT. Ankara e t lst. 

" 

Com. Ach. Mın . Def. Nat. Ankara 

Coın. Perm. Munıcıpalitl' latanbul 
Dir . Econom. 

" ., 

Com. Ach. lnt lst. Tophan" 

Dır. PTT. Ankara 

Municipalite Trabzonde 
9 eme Expl. Ch. de fer Etat Edirne 
Dir. PTT. Ankara 

8-3-38 

2-3-38 

14-3·38 

9-3-38 

24·2-38 

4-3·38 

Vendredı 

10-3·38 
4-3-38 

11-3-38 Com. Ach. Command. Gend. G.pacha 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Dir. Gen. Af. Mcteorologique de l'Etat 25-2-38 

Muaicipalite Adına 

Dir. Lycee Diarlnlı.ır 

Dır. Fabrıqueı Mılıtaires lstanbul 
Dir. Bicns Nationaux lst. 

" 
• .. 

26-2-38 

4-3-38 
10-3-38 
10-3-38 
10-3 38 
10-3-38 

14 
15 

16 -

15 

15 

11 -

14 -

15 30 

15 

el Mardi 
15 30 
15 

ıs -

9 -

14 
14 
14 
14 
14 

De 1' Administration Generale deS 
Chemins de Fer et des Ports de J'Et' 
Des huiles dont les valeurs eatimative• et garanties P!0 j 

ıont indiquces ci ·baa seront achetees separement par voıt 
d. . . h -~ ıcatıon ıous plı cachete le vcndredi l 1-3-938 a 15 · 
de l' Adminiıtration Generale a Ankara. il 

Ceux qui desirent y prendre part doivent rcmettre 
ıidence de la Comiuion le jour de l'adjudication juıq" 1 

leun offres, les garanties provisoires indiquees en r•-' 
c?~que adjudications les certificata exiges par lll Joi et 

1 
1 tıfıcat de compctence delivre par le Ministere de• 

Publicı. 

Les cahier deı charges sout diıtribues gratuitement ıi 
par le Service des Approvisionnements et a HaydarP1 

le Bureau de Reception. 
E.pece et Qnantite Valeurs 

eılimatives 

250 tonnes de l'huile pour surchauffeu 

1000 " " " de reıidu 
250 n mazout 

Perşembe 24.2.938 

Timar fırç&111 (MMV) \ 605 
Keçe çiı.me (DD yol.) \~ 605 

Ltqs 
52000 

114500 
17125 

Me mleket hut. Y"P· lnmirat (lımır Vıl . ) \ fi07 
* Kayık ve tente (İnh. U. Müd.) 608 
Damızlık aygır (Samsun Vil.) .\" 609 
Şarap eczası (İnhisıır. U. Müd. \' 608 
Asansör tesisatı (D D yol.) .Y 609 
Şirüji kliniği binası inş Cİ s t. Ünivers. AEK) \ 60 l 
Dökümhane koku (DD yol. ) \' 609 
Bayı leYhası (İnh. U Müd.) .\ : 609 
Malatya pamuk ıslah istasyonu binaları ınş. (Mal atya ~ 

.\~ 610 
Zeytinyağ (Balıkesir Ask. SAK) X 609 

1 Sığır eti, pirinç, kuru fasulye (isparl Ask. SAK) .\ 61
1 * Dizel motörü ve oksijen makinesi (Seyhan Deft.) \ 6 

Fırın tamiri tSamsun Vakf. Dir.) Y 611 
Elbise (Keşan Kaymakam ) \" 611 
• İtkarta çul (İnh. U . Müd.) \' 613 
Göçmen evleri inş. (Manisa İskin Mud.) \ 615 
Gümrük muhafaza binası tamiri (Edirne N. Müd.) \' 615 

• Otomobil (lat. Beled. . · 616 
Dağ kapuıundan müskirat fabrikasına kadar yap. su tı' 

yarbakır Beled.) .\" ti18 
* Fort markalı otomobil (İ t. Beled.) \ 618 
Telefon direği. yeraltı kablosu ve tuğla (THK Ank. şıılJ 
Kuru ot (Tophane Lvz.) X 618 
Tat (İat. Beled.) No. 619 
Defter bastmlması (İst. Beled.) No. 619 
Elbiae. gömlek, fotin ve muşamba (İst. Bel d ) No 619 t 
Bakırköy yanıın havuzu elektrik tesisatının tamiri (I• 

No. 619 
Ecza ve ampul (iıt. Beled.) No. 619 
B k 1 1 d . ol' 
eyazıl yangın u csı , pencere çerçeve erinin emır 

(lat. Beled.) No. 619 
Büyükaca Kumsal cad. rıhtımın tamiri (İat. Beled.) N°' 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar muzaycdeye aıttır · 
Hamiş : "No.,, i şar t i ilanı h a .-i sraze tcmi :ı:i n say1sı111 

Jeudi 24-2-938 

Brosse pour ctrier les chevaux (Min . Def. Nat .) N. 60; 
Bottines de feutre (Ch. de Fer Etat) N. 605 
Reparation höpital Regional (Vil. l:ı:mir) N. 605 
• Barque et rames (Dir. G en. Monopoles) N. 608 
lngredicntl pour vin ( ,, ) N. 609 
lnatıllation d'asccnıeur (Ch. de Fer Etıı.t N. 609 
Coutruction bitiment cl ımque de chirurgıe ıCom Aclı 

lst.) N . 609 
Cokc pour fonderic (Ch. de Fer Etat N 609 
Placards pour vendeunı d'articles monopolis s (D ı r. G 11 

N. 609 

1 
CoMtruction batiment a la statıon Malatia (Dir. 

N . 61 o 

( Lırc lı !'tuıte en .3me pııı e) 


