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İn aat - rami rat- afıa isleri 1e Malzemesi- Harita 

İstanbul Defterdarlığından : 

Keşif bedeli 22959 lira 25 kuruştan ibaret bulunan 
Sultanahmette Üçler mahallesinin Atmeydanı caddesinde 
kain umumi hapishane binasır.ın yıkılma işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin keşif ve şart-

' namesini görme k isteyenlerin teklif mektublarile bu işe 
benzer iş yaptığına dair vesika ile Ticaret odası vesika
sını ve 1722 liralık muvakkd teminatlarını 21.2.938 pa· 
zartesi günü saat 14 e kadar Milli Emlak Müdürlüğücde 
toplanan komisyon başkanlığına tevdileri ve saat 15 te 
zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

1 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - .Evvelce ayak kısmanın ihalesi yapılmış olan Tunc· 
eli vilayetinden Eliiziz-Mazgirt yolu üzerinde 70 metre 
açıklığında (Şeyhsu) köprüsünün bu defa demir üst yapı
sı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Keşif be· 
deli 45 bin liradır. 

2 - eksiltme 24.3.938 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 16 da Nafıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
225 kuruş rnukabitinde şose ve kpprüler rei liğinden alı · 
nabilır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 3375 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ve müteahhitlik vesikasiyle 
demir köprü işlerinde ihtisasları olduğunu ispat eden 
vesaik. ibraz etmeleri lazımdır. (Türkiyede mümessil veya 
vekili bulunmıyan maruf ve miiştebir yabancı firmalardan 
müteahhitlik vesikn sı aranılmaz.) 

İsteklilerin teklif mektublarının ikinci madde de yazılı 
vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri mukteıidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

:\1. M, V. Deniz ~1 r r11. cz SatııJRlma KomİS)Onundan: 

Tahmin edilen hech·li 24 bin Jira olan l adet 'alopanın 

imaline ait par.arlık miinaka a ı ] 7.2.938 çar§aınbct gunu 
saat 14 de \eka lrt bina İll(la mlit eı>ekkil komi )Onumuzda 
)fi pılacnktır. 

Jmal rcs rıi \ (? '>a rtn ,ıme, ın i ~örmek i~tey rnlerirı her gtin 
mi.ınaka!Saya İı;lır.ık C'deceklerin de mezkur giın ve aatte 
1800 liralık tP-ıninat mektupları \e kanuni belgelerile komi -
yonıımııza miiracaatl nrı. 

İzmir Vakıflar Müdürlüğimden : 

Mezarlık başında Alipaşa caddesinde kain 13-137 ve 
14-1,15 No.Iı dükkanların yerine yeniden yaptırılacak 
1 175 lira 63 kuruş keşif bedelli dükkanın inşası 30. t .938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhalesi 19.2.938 cumartesi günü saat 10 da lzmir Va
kıflar idaresinde yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname ve keşif, proje ve planını istekli
ler hergün vakıflar idaresinde görebilirler. 

Muvakkat teminat miktarı 89 liradır. Eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbuzunu ve kendisinin bu gibi işleri 
muvaffakiyetle yaptıklarına dair vesaik ile komisyona mü
racaat etmeleri. 

* * Mezarlık başmda lıal lıinası üzerine yapılacak 2920 
lıra keşif bedelli açık gazino inşaatı 24.1.938 tarihinden iti· 
haren ) irıni gün müddetle açık eksiltmev(' konulmu~tur. 

lhale i 16.2.938 çarşamba günü aat 10 da l zmir Vak1f
ltır idare inde ynpılacaktır. 

Bu i ~e ait ~artnaıne \'e keşif, proje \'e planını i tPkhler 
hergün Vakıflar idare inde görebilirler. 



Sayfa 2 

Muvakkat teminat miktarı 219 liradır eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbuzunu veya milli banka mektubımu 
ve kendisinin bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair 
vesaiki komi:;yona ihraz P.deceklerdir. 

* • • Salepçioğlu caminin 1516 lira 50 kuruş bedeli ke· 
şifli duvar parmaklık, boya vesair muhtelif tamiratı yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 26.2.38 
cumartesi günü saat 10 da İzmir vakıflar müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 114 liradır. Eksiltmeye gire· 
ceklerİn teminat makbuzu veya milli banka mektubunu 
ve bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarma duir •esikayı 
komisyona ibraz eylemeleri lazımdır. 

İstekliJer keşifnameyi her g~n vakıflar müdürlüğünde 
görebilirler. 

lzmir İli Daimi Encümeninden: 

Memleket hastanesinde yapılacak tamirat işi 2500 lira 
20 kuruş açın tutarile 15 gün müddetle açık ·eksiltmeye 
konulduğundan isteklileri'l 2490 sayıh yasaya göre hazır
hyacakları teminatlarile birlikte 24 şubat 938 perşembe 
günü saat 11 de daimi encümenine baş vurmaları. 

Keskin Belediyesinden : 

Belediye tarafından eski medrese binası yerine 7 adet 
kanp dükkanı ve 7 adet sebzeci eski medrese binasının 
enkazı da dahil olduğu halde bedeli keşfi 2336 liradır. 
Taliblerin 28 2.938 tarihinden önce Keskin Belediye 
Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Kütahya Vakıflar Direktörlüğünden: 

Tarihi ve mimari kıymeti olan Hisarbey hamamının 

keşifnamesi mucibince 3039 liralık tamiri 1.2.938 den İ· 
tibaren 28.2.938 pazartesi gününe kadar eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve keşifnamesini 
görmek üzere vakıflar idaresine mür caatları ilan olunur. 

İfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: __ ....;;,__ ________ ~----------....... ------~ ·~ 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Um um Müdürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için satın alınacak olan 2400 
kutu süd kostik ve 24 bidon for sülüsyomun, tekrar yapılacak 
ilana kadar, satan alınmasından sarfınazar edilmiş olduğundan 

28-1-938 ve 2 2-938 tarihli Ulus gazetesinde bu hususta çıkmış 
olan iki ilanın hükümsüz addedilmiş olduğu ilin olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çam aşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri Lise ve orta okullar için almacak 77996 melre 
pijamalık bezin eksiltmesine istekli çıkmadığından t5.2.38 
sah günü saat 14.30 da Tophanede İstanbul Levazım A
mirliği satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin edilen bedeli 18719 lira 4 kuruş olup 
ilk teminatı 1403 lira 93 kuruştur. Şartname ve oümune 
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Jandanna Gcnc-1 Komutanhğı Ankara Sat111alma 
Komisyonundan: 

Bir tanesine 9 lira kıymet hiçilen yedi yüzrleıı ~ekiz yü
ze kadar battaniye kapah zarf usulile 23.2.938 çarşamba gü
nü saat 10 <l.ı satın alınacaktır. 

,;iartname:)i parasız komisyondan alı na bilecek olan bu ek
:->İltmeyc girmek istbymılerin 540 liralık bir teminat makhuz 
\'C banka mektubu n; şartnamede yazılı helgeh teklif mek
tupları belli gün saat 9 dan evvel komisyona vermi~ olma
ları 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Mst. Mevki inşaatı için satın alınacak branda bezine 
talip çıkmadığından gün uzatılarak suretile yeniden talip 
aramaktadır. İhalesi 15 şubat 938 salı günü saat 15 te 
Çanakkalede Mst. Mevki komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin 189 lira ilk teminat ve vesikalarile birlikte 
gelmeleri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kereste, tahta ve saire 

Türk Hava Kurumu 8atkanlığından: 
Mevcud nümuneye göre 500 ievha 1,5 m/mlik Avrupa malı 

tayyare kontrıplağı aleni münalusa suretile satın alınacaktır. 
Muhammen bedf'li 1400 lira olup ille teminat 105 liradır. 
Nümune hergün Kurum Levazım Şubesinde görülebilir. 
İlaaleıi 9-2-938 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 
İ,tirak edeceklerin belli gün ve saatte vesaik ve teminat ak· 

çelerile birlikte Kurum binasında bulunmaları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

50 adet altlı ve üstlü karyola 8-2-938 salı günü saat 14.30da 
Tophanede İstanbul Leyazım Amirliği satınalıaa komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1150 lira, te· 
minatı 172,5 liradır. Şartname ve nümunesi komisyoada görüle· 
bilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin· Makine yağ"ları v. s. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Uzunköprü -Keşan volunda çahşbrılan nafiaya ait 
kamyonlar için 900 teneke benzin pazarlıkla satın alına· 

caktır. Trliplerin şartnameyi gormek üzre 202,5 liralık 
teminat makbuzlarile birlikte 18.2.938 cuma günü saat 
15 te vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

_:es:: :sı:= -----==-

Müteferrik 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 

İstanbulda Bahçekapısında idarenin Taşdelen ve Tef· 
neli su satış deposu için pazarlıkla bir aded su soğutma 
tesisatı alınacaktır. 

Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin hergün İs
tanbul Başmüdürlüğündeki Su komisyonu ile Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri ve teklif vereceklerin 
de 22.2.938 salı günü saat 15 te mezkur Müdürlükte 
toplanacak komisyona tekliflerine getirmelerini ilan olu
nur. 

Kocaeli İskan Müdürlüğünden: 

Kocaeli Vilayeti dahilin<le iskan edilen göçmenler 1çm 
534 adet çift öküzü ile ::'.34 adet ko~um beygiri kapalı zarf 
uı:mlile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21.2.938 pazartesi günü saat 14 de Kocaeli İs
kan müdürlüğünde toplanacak iskan komisyonu huzurunda 
yapılaca" tır. 

Teklif mektuhJarı 2J .2.938 günü saat l~ ye kadar mak
buz mukabilinde İskan müdür] üğürıc teslimi 

S34 öküzün muhammen bedeli 29370 lira ve 23·ı atın 

muhammen tutarı bedeli 19890 liradır. İstekliler hu meblağ 
üzerinden yüzde 7.5 nishetinde muvakkat teminat paraları 

ve ticaret odasında kayıdlı bulunduklarına dair vcsikalarile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte komisyona müracaat
ları ilan olunur. 

Şartnamesi KoGaeli l::- kan ıniidürlüğünden parac;ız verilir. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat hayvanatı için 600 ton 
yulafın kapalı nrfla ihalesi 25-2-938 cuma ~ünü saat 16 da ya
pılacaktır. Muhammen tutuı 34500 liradır. ilk leminah 2588 li· 
radı. Şartoamos!oi hergün komisyonda öğleden evYel g~rülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale 
günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mek
tublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

• * • İstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ihtiyacı için 21000 
kilo sabunun ihaleıi kapah zarfla 28-2-938 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 5880 liradır. İlk teminatı 
441 liradır. Şartnamesi hergfin öğleden evvel komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı veıikalarile bera
ber ihale günü saatinden en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublarını Fındıklıda İıtanbul Ko:mutanhk Satınalma Komis· 
yonuna vermeleri. 

* •"' İhale günü talibi çıkmıyan 5500 kilo pilavlık ve 4200 kilo 
çorbalık pirincin pazarlıkla ihalesi 21-2-938 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 5500 kilo P!lavlık pirincin 
12IO lira 4200 kilo çorbalık pirincin 840 liradır. ilk teminatları 
mecmuu 154 liradır. Şartname8i hergün öğleden evvel komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 

ı 2490 sayılı lraaunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile 
I birlikte ihale rünü vakti muayyeninde Fındıklıde Komutanlık 
1 Satınalma Komiıyonuna relmeleri. 

1 

7 Şubat 

Manisa Tümen Satınalma Komisyanundan: 

1 - Manisada tümen ihtiyacı için 18120 kilo sabııll 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunı:auşlur. 

2 - Münakasası 21·2.938 pazartesi günü saat 16 ds .. 
dtr. 

3- Tahmin bedeli 5617 lira 20 kuruştur. 
4 - - Muvakkat teminatı 42 t lira 2" kuruştur. 
5- Şartnamesi her gün tümen satınclma komisyonurı· 

da görülebilir. , 
6- İsteklilerin münakasaya iştirak edebilmesi için tı· 

caret odasında mykayyet olmaları lazımdır. 
7 - Münakasaya iştirak edecekler teminatı muvakkate 

1 ve teklif mektublarım münakasa saatından bir saat ev'fe 
Manisada tümen satınalma komisyonuna vermiş olmalıdır· 

r:ı •" * Maniaada tümen ihtiyacı için 29550 kilo pirinç kapılı I• 
zarf usulile münakasaya vaz olunmuştur. •J 

Münakaı.-aıı 21.2.938 pazarteıi günü saat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 5910 liradır. 

Muvakkat teminatı 443 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi hergün Manisa tümen ıatınalma komiayouııııdt 

ııörülebilir. . 
1 

lııteklilerin münakasaya işirak edebilmesi için ticaret odasıll 
da mukayyet olmaları lazımdır. 

Münakasaya girecekl~r teminatı muvakkate ve. teklif nıek;I 
tublarının müoakaııanın ıcra kılınacağı saattan bır saat ev" 
Manisada tümen ıatın alma komisyonuna vermiş olmalıdır. 

• • • Manisada tümen ihtiyacı için 8880 kilo zeytinyağı açı~ :.ı 
eksiltme ile münakaaaya vaz olunmu,tur. 

Münak:ısası 21.2.38 pazartesi günü saat 15 dedir. r: 
Tahmin bedeli 3108 liradır. 

Muvakkat teminatı 233 lira IO kuruştur. 
Şartnamesi hergün tumen satınalma komisyonunda görülebi· 

lir. f k · · k d b'l · · · t' t d 1110' steklilerin müna ua ıştıra e e ı meaı ıçın ıcare o as 
mükayyet olmaları lazımdır. ~. 

Münakasaya ırirecekler teminatı mu\ akkatelerile birlikte 11111 

nakasanın icra kılınacağı belli olan uatta Maoisada tümen satı· 
nalma komiıyoouna müracaatları. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Ba~kanlığındaıı: 

Muhammen .Muhammen 
Cinsi miktarı kilo Fiatı K~. 

tık teminıı11 

Lira 
Amasya clmat;ı ;_()()O 30 ) 72 
Inebolu elması 3000 12 ) 

Galatasaray Lisesinin mayıs 938 sonuna karlar ilıti ·al'• 
1_ • l 1 nl...,.,3' olan yukarıda cinsi ve miktarı ve il.1.. temınatı ya ı ı •· 11• 

}arın 4.2.938 gününde yapılan eksiltmesi lO giin uzatılara~ 
16.2.938 çarşamba günü saat 15 te İstanbul Kültür Dire~· 
törlülYü binasında lisP.ler muhasebeciliğinde toplanan konıı~· 

o . kl . ·l' yonda :!çık eksiltmesi yapılacaktır. Hu işe gırecP. erın ~aı . 
nameyi o·örınek üzere okul irlan·~iııe ve Ticaret odasının ye 

rı t' 
ni srne ve::-ıika ve teminat nırıkbuzlarile lıelli g;ün ve ~nal t 

komi ... yoııa ç;<!lmeleri. 

Tekirdağ Askeri Satınalm• Komisyonundan: 

J - Eksiltmede olan iş: 1000 ton butdaydır. 
2- İhale: kapalı :zarfla dır. 
3- Muhammen bedeli: 62500 liradır. . 
4- İhale tarihi: 4.3.38 cuma günü saat 15 te Tekirdağ aııl<.'0 

k T 
'
. 1 . l l . il• ri satınalma komisyonunda yapılaca tır. • ıp erın geme erı 

olunur. 

"'•"' 1 Eksiltmede olan işler: Vizenin l15 .. ton •e Kırkl•::ıı 
linin 300 ton, Tekirdağmın 200, Malkaranm JaO ton buğdsyl 

öğütülmeıi. 

2- Eksiltme: kapalı zarf usuliledir. e· 
3 Vizenin öğütme muhammen bedeli 2116 lira ve Kırklar 

linin 5460, Tekirdağının 2200, Malkaranın 2610 liradır. 
11

• 

4 İhaleleri toptan veyahut ayrı ayrı olmak üzere 26.2 .• 18 c 
martesi günü saat 11,30 da Tekirdağıoda yapılacaktır. . . de" 

5- Taliplerin icap eden teminatlarile beraber yevmı ıhale 
bir saat evvel 1atınalma komisyonunda bulunmaları. 

~ 

ÜzAVEDELEj b) 
----~----~ 

İstanbul Defterdarlığından: 

·" Sultanahmette Üçler mahallesinin Atmeydanı caddesinde bİ' 
pah zarf usulile yıkılması eksiltmeye konan umumi ha.ı;ishane ı<' 
nasından tahminen çıkacak 380() metre mikap taşın beher ·Jile Jı 
mikabı 2 lira 30 kuruştan 88511 adet tuğlanın beher bin sdt~e 
15 liradan 15000 adet kiremindin beher yüz adedi 8 kuruştaP <' 
58,459 melre mikap kerestenin beher metre mikibı 30 liradıtı> t 

· k k · 'b' 1:ı;eıt1 bunların haricinde çıkacak çın o, urşun vesaıre gı ı ma ·; 
.. l .. eti 

nin de bilahara tarafeyn arasında takarrur edecek bede uı tıı'' 
den alıcıya verilme işi kapah zarf u;;ulile arttırmaya konulınuŞ be 

İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin muhamıne~ 11~ 1 
del olan 12959 lira 35 kuruşun yüzde 7,5 nisbetinde 972 ıır•e,ı 
teminat akçeleri ınakbuzlarile teklifnamel erini 21.2.938 paı :ırt ~-

M·ıt· l"k M-d- ı- · .. toplll" i:"ünü sa.:ıt on dörde kadar ı ı em a u ur ugune 1''~ 
komisyon başkanlığına tevdileri ve saat 15 te zarflar açılır 
hazır bulunmaları. ,/ 

"Münakasa Gazetesi,, sızın ıçın Ankarada, 
da, Rumelide ve İstanbulca çıkan 40 tan fazla 
gayrı resmi gazeteleri okur ve t.etkik eder. 

ııı' 
Anado ~t 
resmi 
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SUNAR : 
t-1efruşat: : Klyas kabul etmez nefalliette döşeme-

lik ve dekorasyon malzemeai, sofra ör-

$ TiNE kumaşları. 

1 

t~leri, YlKANABiLİR perdelik TON-

lhhi Malzeme: İmtiyazı Du Pont tarafından 
alınan "NEOPRENE,, sentetik kauçu 
ğundan veya:uf kauçukdan yapılmış has-

' Ciltcilik 
l 

tahane ve sıhhi bezleri, korseler için ku
maşlar,İzcilerin ve Ordu Te,ekküllerinin 
kullanmaaı için mutalya yapılmasına 

yarayan kauçuklu mensucat. 

: Yıl nnabilir ve su geçmez cild bezleri
ni gösteren muhteşem bir kollekaiyon 

, lJ ve su geçmez kağıdlar. 

Çak• Ot:omobil : Su ge;:mez kauçuklu bez-

leri, imtiyazı Du Pont fabrikaainca 
alınmış "NEOPRENE,, sentetik kauçu
ğundan yapılm1ş bezler ve macunlar. 

:Y&kkabı için hususi mallar 

iŞ 1 Çant:ası .. 
l' Cl1>kaıar " 

" " 

" " 
" 

0 rba ve bavul ., 
'y 

l'll &ğrnuırluk için kauçuklu ku-
aşıar : Asker v.: sivillere yağmurluk yapmağa ya

rar gayri kabili kıyas kauçuklu kumaşlar. ,, 
Cumhuriyet Or~ulan 

MÜTEAHHİDLEl<İ 
Taahhüd edecekleri mnlların en yüksek cinslerini ve 
bilhassa kauçuklu kumaşların şnrtnamesine en uygun 

olanını bulurlar 

"4üst:ehlikler : Ekonominizi tcminediniz ! 

IVlüt:eahhidler: Şöhretinizi muhafa:ıa 
ediniz 1 

markalı mamulatı tercih ediniz. 

. . ·,· ~ . . 

Daha fazla tafsilat için 
Bekir Hamamcı Mefru- Beyoğlu İstiklal caddesi 
A.. şat mağazasi No. 30 
li nafartalar caddesi Kınacı Telehn: 4·t750 

"
11 altında ANKARA İST AN BUL 

= ~--ı 

[§YOLLAQI İŞLETME u. MÜOÜQLÜGÜNDEN ,, ı 
- ~ 

,,..,.._ 

dar~ecrnu muhammen bedeli 46.780 lira olan müfredat ve mik-
15 tarı aşağıda yazılı dört kn~eın malzeme 18.2.938 cuma saat 

erı •t'b bıllasın~ 1 aren sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
B a satın alınacaktır. 

tıat i~ işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
•ıkcı.81 kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik ve
~İrıe ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kedar Komiayon Reiıli-

ş vermeleri lazırııdır. 
Lı artna l 'lllyd me er parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden, 

•rpa•ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(613) 3 - 4 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminat 

l('"-...-- isnıi kg. Lira Lira 
"Yıı arnış i T b . - 80.000 ) 39,920 2H94 ngı ız ezırı " . 

Neft ınce beıır 4,000 ) 

Silta.tif 5,000 ) 6,860 514,50 

~ 
7.000 ) 

" 
Yevmi 

, Münakasa Gaz tesi 
'1111111 illi 
' 'I 1 ı · ıı: 1 1 ılı 11111111! ıl 

Türkçesi 
M. Moray 

Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ga-

(Suite <le lıı 4;:.mi'! par) 

kilo Litopon 

i bureau technique du comite de restauration des municipalite• 
pour entrer a l'adjudication. 

800 
3600 
3600 

,, Reçine 
,, Alçı 

l- Yulrnı ıda cins ve mıkt.ırı yazılı üç kalem malze

me şartnamesi mucibince paz.ırlılda satan alıuacaktır. 

11 - Pazarlık 2.-\.11.938 tarihine rasthyan çarşamba günü 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda y:ıpılacakttr. 

5 Les lettreı d'offres doivent etre remi ... contre reçu a la 
prcsidence de la commission jusqu'a 10 h. le jour de l'adjudi· 
cation. 

il importe que les lettres d'offres adreHceı par la poite soient 
envoyeeR recommandeeı avec accuse de reception et parviennent 
jusqu'a l 'heure dite a la commisıion. 

Pour plus de renseia-nementa a ce sujet ı'adreHer au chef 
du bureau technique de la commission de restauration deı mu
nici palitee. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

-- ,... _ __. 

I v- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yiıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda 

adı geçen Kom!syona gelmeleri ilan olunur. (711) 1 -4 
* ~ . 

1 -İdaremizin Zonguldak' ta şartGamc ve projesi mu-

cibince yaptıracağı barut tecrit deposu inşaatı pazarlık 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2-Keşif bedeli 425 Jira ve muvakkat teminatı 32 

liradır. 
3-Eksiltme 9.2.938 tarihine rnstlıyao çarşamba günü 

saat 16 da Kab ataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

bedel mukabilinde 
Müstakil Müdürlü· 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4-Şartname ve projesi 2 kuruş 

inhisarlar İnşaat Şubesile Zonguldak 

ğünden alınabilir. 
5-lsteklilerin pazarlık 1çın tayin edilen giin ve saatte 

yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilan olunur (432) 4 4 

• * • 
l- Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptı-

rılacak Başmüdürlük binası inşaah kapa\ı zarf usuliyle 

eksiltmeye konmuştur. 
2 Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat 

teminatı 2460.10 liı·adır. 
3- Eksiltme, 10-11-938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 1.64 1ira bedelle İnhisarlar 
Ureum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara ve Kayseri 

Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
5- Eksiltmeye iştirak etmek iı;teyenlerin 

ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz 
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

fenni evrak 

ederek ay-

6- Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 in· 

ci maddede yazılı ehliyet vesikasını ve yüzde 7 ,5 gU

venme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar müna
kasa günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuı mukabilinde ve-

rilmiş olmalıdır. "B,, (464) 4-4 
* ... 

1 - Şartnamesi mucibince l 1 .OOO kilo bel ipi pazar

lıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 811.938 tarihine rasthyan salı günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

Komisyonunda yapılacaktır. 
J- Şar nameler parasız olarak hergün sözii geçen 

~ubeden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (465) 4-4 

* * "' l- Kabntaşta Şarap imalathanesile yanındaki ambar 
arasının kapatılması ve ambar zc ininin grobeton iizerinc 

şaplanması işi şartname ve projesi mucibince paz:-ırlık u 

sulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Keşif bedeli 3294 lira 5' kuruş ve muvakkat te

minatı 247 liradır. 
lll - Zksiltme 15 11.938 tarihine rastlıyan salı ~:inü 

saat l 3,5 te Kabataşta Levaztm ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonımda yapılacaktır. 

lV-Şatname ve projeler 16 kuruş bedel mukabilinde 

İnhisarlar İnşaat Suhesinderı alınabilir. 
V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (579) 3 - 4 

• • • 
1- Küçük Yozgatta şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak 3 odalı memur evinin inşaatı yeniden ve pa· 

zarlık usulile eksiltmeve konmuştur. j 
il- Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvakkat te-

minatı 280 liradır. ı 
lJJ- Eksiltme 17.11.938 tarihine rasthyan perşembe günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonur.da yapılacaktır. 

iV- Şartname ve proj~ler t 9 kuruş mukabilinde İn
.hisarlar Umum Müdürlitğü inşaat Şnbesile Ankara Başmü· 

dürlüğünden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

ve vesaiki İnhisarlar f nşaat Şu beşine ibraz ederek ayrıca 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl-İstcklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

te viizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (B) (6011 2 - 4 

Salı 8-2-938 

Avadanlık malzemesi {MMV) .\~ 562 
Grafit pota (Ask. Fabr.) .\-:. 562 
Telgraf malzemesi (OD yol. 1 .. \~ 553 
Otobüs (İzmir Beled.) N. 565 
Polathanede tütün bakımevi ile idare 

N. 590 
Arpa ve yulaf (Tophane Lvz.) N. 592 
Sivil elbise (Ank. Emn. Müd.) .\~ 593 

binası İnf. (lnhis. U. Müd.) 

Lacivert elbise (İzmir Lİ!le ve Ortaokul.) S 593 
İst. Büyük postane binası bahçesinde ambar binu1 inşaatı (iıt. 

PTT Müd.) N. 593 
Gümüş kumu (Ask. Fabr.) N. 593 
Motör yağı (MMV) N. 593 
Garaj santralı yap. (l:ımir Beled.) N. 593 
Un ve sadeyağ (Ank. Lvz.) N 593 
Malatya Kaysi istasyonu binaları inşası (Malatya Nafıa Müd.) 

N. 59.t 
Bel ipi (İnhis. U. Müd.~ N. 59t 
Muhtelif cedvel (Har. G. Oir.) N. 595 
Tütün nakliyatı (Balıkesir lnhis. Başmüd.) N. 599 
Sürşoför ynğı (OD yol.) N. 602 
Sadeyağ (Vi:ıe Ask. SAK) N. 598 
Benzin, gres yağı, vakum, üstüpü, mazot, aait ve mai mukattar 

(Çanak. Mst. Mvk. SAK) N. 603 
Çamaşır kurutma makinesi (Tophane Lvz.) N. 603 
• Deri ve bar.uk ~THK Samsun Şubesi) N. 604 
Parke taşı ihzaratı (Sıvas Bayınd. Dir.) N. 604 
Bir sayılı açık demir motör güvertesi tamiri (Gümr. Muh. G. 

Kamut.) N. 604 
Lacivert kumaş. iskarpin \'C e'bise diktirilmeai (Sıvaa Erkek Ôğ· 

retmen Okulu) N. 604 
Parke taşı (Sıvas Vil.) N. 60-t 
* Buik marka otomobil (İst. Beled.) N. 60-l 

., Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş: "No." işıueti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Mardi 8-2-1938 

Outıllage {Mın Def. Nııt.) N. 562 
Grafite (Dır. Gen . Fabrıqııes M'litaires) N. 562 
Articles telegraphıqut!s (Ch. de Fer F.tat) N. 5f:i3 
Autobus (Munıcıpalite izmir) N. 565 

göderir 

Construction dispensaire de tabacs et batiment aclıainiıtratif a Po-
laıhane (Dir. GP.n. Monopoles) N. 590 

Foin et orge (lntend. Tophane) N. 592 
Costumes (Dır. en. Surete J N. 593 
EtoHe pour costıımes (Dır. Lycı>e et F.coles Secondairt'<: a lzmir) 

N. 593 
Constr. dcpôt au hat. de la grande poste (Dir. PTT. lııt.) N. 593 
Sııble d'argent (Dır. G n F.ıoriques Milit. Ankara) N. 593 
Huile pour machioe (Mın Def. Nat.) N. 593 
Constr. bit. garag-e (Municipalitc lzmir) N. 593 
Farine et beurre (lntend. Ankara) N. 593 
Construction batiment :ı 111 statıon Malatia (Dir. Trav. Pub. Malatia) 

N. 594 
Corde (Dir. Gen. Monopoles) N. 594 
Diverses regles (Dir. Gen . Cartogr.) N. 595 
Transport de tabacs (Dir. Monopoles Balikcseor) N. 599 
Huile surchauffeur (Ch. de Fer Etat) N. 60'2 
Beurre (Com . Ach. Milit. Vize) N. 598 
Benzine, graisıe, vacoum, ctoupe, eau distillee et acide (Com. Ach. 

Place Forte Tchanakk.alc) N. 603 
Machine pou ıcchage de linge (lntend. Tophane) N. 603 
• Pcaux et boyaux (L gue Aviation Turque Suc. Samsoun) N. 604 
Preparatıon de pavcs (Dir. Trav. Puh. Sivas) N. 604 
Rcp. pont du moteur rnP.rine No. 1 (Com. Ach. Command. General 

Surveıl. Douıın. lst.) N. 604 
E.toffe, chauıısure et confection de costumes (Oir. Ecole Normale Sı

vas) N. 604 
Paves (Vilayet Sivas) N. 604 
• Auto marque Buick (Municipalıte lst.) N. 604 

• Ll"s :ısterısques ındıquent une venle par •oı~ de surenchere. 

N. B. - l.es Nos ındiqul"s en r~gard cie~ nrticles aont ceuıc du 
ournal danq lequel l'avia a paru. 

lmtiyu ...bibi ve yaZJ itleri 
D irektörii: l smai.I Girit 

Bıllıldığı 7er: ARTUN Baaıme•• 
l';Rlata Billiır •nk*ı Nn. 10 
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ADMINISTRA·1 avı 

Y oghourtchou H n 

1 er Etage, N. 3-4 

G:ı lata. Perchembe Bazaı 
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Pour la Publ\ieite ıı'adreHer 
a l' Adminıistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
ls•anbul - MÜNAKASA 

1,ableau Synopliquıe des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıtimatif 

Con!Jtl'.'ıction-ReE1'ation- Traı.· . Publics-Materiel de Co~struction 

Constr. partie metallique du JIODI> "Cheyhsou l't 
11 1route Ela:ıi7.-Mazgirt (cah. eh. ? . 225). 

Tu.vaux de de molition du batiment priııon a la 
rue Atmeydanı. 

Fabrication Schlepe : 1 p. 

Censtr. des magasins a la rue: Alipacha 
Diverıes rcparations a la moıquee Salepchio:hlou 
Constr. d'un casino au bitiment Halle. 
Reparation a l'bôpihıl Regioa.al d'lzmir 
Construction de magasins : 14 p. 
Reparation du bain Hisarbey 

Pli cach 

it 

Gre a grc 

Publique 

" 
" .. 

Publique 

45000 -

22959 25 

2400 

1175 63 
1516 50 
2920 -
2500 -
2336 -
3039 -

Caution. 
Proviıoire 

3375 

1722 

1800 

89 - · 
114 
219 -

2336 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Ministere Trav. Publics 

Dir. Trav. Pub. Iıt. 

Com. Ach. Economat Maritıme 
Pres Min. De!. Nat. 

Dir. Valcoufs lzmir 

" 
" Vilayet lzmir 

Municip. Kesitin 

Jours 

24-3 38 

21-2-38 

19-2-38 
26-2-38 
16-2-38 
24-2-38 
28-2-38 

Dir. Vakoufı Kutahia Jusqu'au 28-2-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitai.!'~s_::-F ouro?tur~our Hôe_ita~x 

L'adiudieation du 15-2-38 concernant l'achat de 
2400 boite soude caustique et 24 bidons fer ıo· 
lution a ete annulee. 

Habillement - Chaussures 

Couvertures de laine : 7-800 p. 
Toile pour pyjaınaıı: 77996 m. (aj .). 
Toile (Branda) (aj.). 

Tissus- Cuirs 

Plı cach 
Gre a gre 

la p. 9 
18719 04 

Ameublement pour Habnation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lits doubles: 50 p. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Contre-plaque 
Europ.). 

pour avion de l,S m ın (march. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Benı:ine ; 900 bidonl!I 

Divers 

Boeufı : 534 te tes - Chevaux de trait : 235 teles 
Appareil pour installation d'eau froide : 1 p. 

Gre a gre 1150 

Publıque 1400 -

Gre a rre 

Pli cach 29370 et 1980 8 
Grc a gre 

540 -
1403 93 

189 -

172 50 

105 -

202 5 

Dir. Gen. Aff. Meteorologie de l'Etat 

Com. Ach. Command. G. Gend. Anlı:. 23-2-38 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Com. Acb. Place Forte Tcbanakkale 

Com. Ach. lnt . lııt. Tophane 

Liıue Aviation Turque Ankara 

Vılayet Edirne 

Dir. Etablissement Immigres Kodjaeli 
Dir. Vakoufs Kadıkeuy 

15-2-38 
15-2-38 

8-2-38 

9-2-38 

18·2-38 

21-2-38 
22 2-38 

Heure 

16 

14 -

14 -

10 -
10 -
10 -
lJ -

ıo -

14 30 
15 -

14 30 

15 -

ıs -

14 -
15 -

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Et9t 
Dea traver1e1 ea hetre, objeta de deux liates, dont 1'' 

leurs eıtimativeı et garanties proviıoires sont indiqueef ~ 
serout acheteeı par vole d'adjudication ıous pli cacbctc le. 
22 Fevri er 1938 a 15,30 h. au local de 1' Administration Geo 
a Ankara. 

. Ceux qui desirent y prendre pıırt doivent remettre a ,'.' ı ~ 
ııdence de la Commiasion le jour de l'adjudication jusqu a ~ S~ 
h. leurs offres, )es ga1'antieı provisoires indiquees en reg• 1 ~'Q 
chaque liste, les certificats exigeı par la loi et un certifıc' IJ
competence delivre par le Ministere deı Travaux Public•· 

Leıı cahiers des charıeı sont en vente au prİI de 474 pttJ 
Caisseı d'Ankara, de Haydarpacha, d "Eskichehir et d'Jzııait· 

Quantite Valeurs Gar•111 

estimatives provi• 
Nos de liste• Espece Pi ece Ltqs Lt 1 

3241ZO 16714.~ ·---
1 

il 
Hetre 

" 

111000 
33000 94710 598-' 

(726) 
1 y 

Adjudication des travaux de construction et d'insta118 

d'eau potable de la ville de Bornova 

Du Ministere de l'lnterieur: 
L'adduction d'eau d'une distance de 5,5 kilometres iı. d' ~· 

va, le captage, la construction d'un maslak, d'un depôt, ç 
seaux, la fourniture des materiaux neceuaireı et autres • 
soires Ht mise en adjudication sous pliı cacheteı. 

1.- Le prix eıtimatif cıt de 60,6.U livres 05 ptrs. 
2.- Leıı soumissionnaires peuvent se faire delivrer )es 

jets, cahiera des charges et autres pieces cootre verseıne01 

303 piastres, du bureau technique dt; la Commission de ,e 
ration des municipalites au miniate re de l'interieur. 

3 - L'adjud ication sere faire par la comission de restu•~ 
des municipalitea qui se reunira le lundı 21-3-938 a 11 h· 
le loca) de la Banque des Municipııliteı a Ankara. 

4- il faut, pour pouvoir participer a l'adjudicatioo, qıı' 
. . . t l ~ . . . . 10 h ıı soummıssıonnaıres remet ent e meme JOur 1usqu a . · ~ 

rantie et les autreı;ı documents ıııenlionnes ci·bH a )a presi 
de la commission: 

A- Un cautionoement provisoire de 4282 livres 13 pi-' 
conformeruent aux articles 16 et 17 de la loi No. 2490. 

B - Les documents requis par la loi. 
C-Une lettre ıignee conforme a l'article 4 de la loi, deci 

qu,'il n'exiıte aucune mpechement iı. sa participation a l'adjudiCj 
D- Le cfocument qu' on doit se faire delivrer du cb 

bureau technique du comite de restauration des municİP 
pour participer a l'adjudicatio11. 

5 - Les lettres d' offrea doivent etre remises contre reç~ 
presidence de la commisaion jusqu'a 10 h., le jour de hıdjudi'' 

1 Provisions 

il im porte que les 1 ettres d' offres adrusees par la poste ~ 
envoyeea recommandees ••ec accuıe de reception et P~' 

1 nent jusqu'a l'heure dite a la commission. 
Pour plus de renıcignements iı. ce ııujet a' ftdres•e' 

chef du bureau technique de la commission de rcıtauratiO~ 
municipalitcs. 

j ~o:: 600 t. 
Savon : 21 t . 
Riz pour pilav 

(aj .). 
5,5 t . ld. pour soupe: 4,2 t. 

Bles : 1000 t. 

Concı!lsage de 

" 
,, 

• l't 

bl,;s : 115 t. 

" : 300 t. 
" 200 t. 

,, " " ; 150 t. 
Savon 18120 k. 
Riz : 29550 k. 
Huile d'olive" : 8880 k . 
Pommes Amas!lia : 2 t. - Id. lnebolou 

B) ~udications a la surenchere 

3 t. (ai.). 

Pli cach 

n 

Grc a grc 

Pli cach 
,, 
,, 
• 
l't 

" ,, 
Publique 

,, 

34500 -
5880 -

1210 et 840 

62500 
2116 
5460 -
2200 -
2610 -
5617 20 
5910 -
3108 -

2588 -
441 
154 

421 29 
443 25 
233 1ü 

72 -

Comm. Ach. Command. lst. Findikli 
,, 
l't 

Com. Ach. Militaıre Telımdagh 

" 
" .. 
" Com. Ach . Div. M:tnissa 

" .. 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 

25-2-38 
28-2-38 
21·2-38 

4-3·38 
26·2-38 
26-2-38 
26-2-38 
26-2-38 
21-2-37 
21-2-38 
21-2~38 

16-2-38 

16 -
16 --
16 

15 
11 30 
11 30 
11 30 
11 30 
16 
16 -
15 
15 -

* * "' Adjudication des travaux de construclion et d'install' 
d'eau potable de la viHe d'Edrcmit 

Du Ministere de l'lnterieur : 
L'adjudication d'eau d'une distaıace de 10,9 kiloınetres a t:~ 

le captage, la construction d'un maslak, d'un depot. do .r ı' 
la fourniture des materiaux necesuires el autres acce•so•' 

i mise en adjudication sous plis cacheteı. 
1- Le prix estimatif eıt de 57,390 Livres 38 pts. 
2 Les soummiasionnaires peuvent se faire delivrer I~ 

jets cahiers des chargea et autres pieceı contre veraemeJJt 1 
piastreı du bureau technique de la commiasion de rest•"' 
d~ı municipalites au ministere de l'interieur. 

Zinc. plomb, briques, tuiles et charpente Pli cacb 1?959 35 972 - Dir. Biens Nationaux lst. U-2-38 14 3. L' Adjudication ıera faite par li\ commiHion de '; 

_.. _ _ •• -"'··----~ .. ~~ ... ~-~· ~~~~~!!:!'!!~'!:··~w~=~===~-~~~!!!!!!!~!!!!-~~~-~~~-~-~~~~~~!::--~~-~~-~~!!!!!!~-!!!!! ration des municipalites qui se reunira le luodi 21.3. 1938 

MM. Les fournisseurs et entrepreneurs de l'Etat 

Lisez s.v.p. en 3 eme page l'annonce de la Firme 

E. 1. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh qui vous interessera 

' h. dana le local de la Banque deıı municipaliteı a Ank•'''. 
4. - Les ıoumissionnaires doivent, afin de pouvoir p•rt' 

a l'adjudication, remettre jusqu'au dit jour iı 10 h. a l• 
dence de la commiuion les garantiea et documenta do11t 

f meration ci-apreı: . , 
A Un c ırntionnement proviıoire de 4145 livres 52 P;ı 

conformement aux articles 16 et 17 de la loi sub. No 24 
B Leıı documents requiıı par la loi. 
C - Une J,.ttre signee, conforme a l'article 4 de la ıo\,ı 

larant qu'H n'exiıte aucun empechement a sa p articiP11t
1 

l ' acljudication. b'I 
D- Le docunıent qu' on do it ıe faire delivrer du c 

(Lire la ~aite em 3me pare) 


