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ÇONCÜ SENE No. 7 45 

ABONE ŞARTLARI: ............. 
1 ürkiye icin Kuru1 l 

3 AYLIGI 450 1 
6 ft 850 

12 " 1500 
Ecnebi aemleketler için ,. 1 

12 nylıtı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmimakbuz mukabili olm~· J 
yan tediyat makbul değildir~ 

Umum 
Bu gün iian olunan 

Cinai 

Mü na kasalar 

CUMA 

Hergfin çıkar iktisadi, mali ve~ ticari 
il 

o 

G AZ•E1f IESH 
Müteahhit ve Tüccarların 
Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Muhm. bed. 1"eminat Müracaat yeri 
~~---::.:..::..:==~~~~-~~--~-

Gün Saat 

1 Tem muz 1938 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

LA 
inşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

faat, 1 arnhat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Nafıa Vekaleti Mersin Su İşleri Onbirinci Şube Mühendiıliğınden: 

24.6.938 günü ihalesi icra edilecek olan 2773 lira 84 kuruş be

binası tamiri 

len lcubilay abidesinde yap. inıaat 

deresi inşaatı (temd.) 

ı:: • 
~r:tı ncan yol 
•ataş 'h unun arasında yap. blokaj ve 

ı ıaratı (temd.) 
ıra~a·Keaıe b 
t" . . r urgaz yolunun tamiri (şart. 105 kr.) 
.. aıırı 

ri-Bün 
esi . yan yolunun bozuk kısımlarının mal

•ıtl noltsa l 
Y•pıl n arını tamamlanm&11 ve silindirajı-

ınaaı 

ri·Tala 
s Yolunu .. t · · ·ı· d" · lunda c· :· •mırı ve •ı ın ıraıı 

ralırın k::a~gır ve Güneşi• sokaklarındaki 
ın i alıznsyon mecrasına bağlanm11sı 

nşaata ikmal" 
mezbaha . ı • 

• ·Atatilrlc ın~antı 
: ıMend' abıdeai için milli bir ınusab<&ka 
1 •reste 2 s-t 5 k- -k ı_- .. -. 11,65 L u ve uçu ıı;opru ınşutı 
b" .) 
ıııası tanı· . 

ırı 

lar I<ı· . 
-:--!...: ınık ve f . - 1- ı.ı t daluın~ spençıyarı a at, c as ane 

ın: ıo t 
·• klor gazı: 3 tüb 

atör: 39 r . 
bışınüdürtci~ v~ 20 elemanlı 3 takım 
(şart. 30 k bınMında yap. kalorifer te1isatı 

r.) (temd.) 
~ucat, El . 
~e, Kundura, Çamaşır v.s. 

:: 500 k 
k. dan~· dkr?~lu kösele: 50 k.- yağlı kösele: 

ve k:aıket• erısı: 500 k.- keçi derisi: 5300 dm 2 
• 98 takım 

>il ya, "e b .. 
Uro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

uaı 

tırukat B 
~~in, Makine yag!arı v. s. 
konıürij· 
, 390 t . ıao t. 
1 k:örnur~· 
: 90 u. lS0-201 t. 

t.- k 
teneke illa İne Yatı: 200 teneke- benzin: 

' kok ., 
e i•:t 

'Y•ğ'ı "e 
•re ben . rne§e kereste 

zın· 87 ki 
n: 2sorıo l."t o anlık: 600 t. (şart. 8. 10 k.) 
t· "7 • re • -ı o t 
lfiit: 70 . (teırıd.) 
n Y•~ Nt. - krible kömürü: 130 t. 
. ,.ı o 16 2 
> t .• "'o .19 : t. - No. 17: 10 t. - No 18· 

·~ • : 12 t • • 
. No. 45: 3 t N. - No. 32: 3 t. No. 40: 3 

. - o 46· 5 . · t. · • No. 38: 6 t. 
teferrik 
~ 
tişesi: 100.00o 
.. 100 b ad. (temd.) . •ş 
,- h 
arı •Yvanı: 150 baş 

a demiri: 1 ton-
•lif caın yuvarlık demir: 30 t. 

• asma kilit: 3500 d 
t k. • . 

çe ıci: 3000 ad.- de . . 
ın yük bağlama ziııc· . ·mıırOcı varyozı: 100 ad. 

t . ırı. O ad 
Je sız vidalı zincirl" 1 . 
ıan: 20 bıı · 

1 
P• •gna: (10 tonluk) 11 ad. 

raf baadı 
11t klinrrit cam 
ii: 
freze te:r.gihı 

' 

z.lar llabun grafit uatübcç v.a. 
olar 
obil liatig.i 

makinalara 
1 dc~i.ştirmc verın 

açık eks. 

" 

pu. 

662 02 
4594 60 

2773 84 

6770 40 

lcapalı z. 21000 -

107 45 
9900 -

paz. 

açık. ekı. 
kapalı z. 

kapat. 2. 

açık ek. 

Lev. 

açık elı:s. 

paz. 

açık eks. 

paz. 

kapalı z. 

9900 
773 33 

8305 63 
9287 49 

232450 61 

2507 79 

3200 

1590 -
6000 50 

'2577 63 

735 -

açık eks. 3901) -
,, 

" 
açık eke. 

3000 -
8770 -

.kapalı z. k. O 27 
açık eks. 4500 -

- - k. 0,06 75 
açık eks. 3395 -
kapalı z. 15340 -

paı. 

paz. 

açık eka. 

" aç. eks. 
.. 
.. 
.. 
,, beheri 

5650 

3410 
2672 50 
2500 -
1342 50 
1600 -
1430 -

130 -

507 78 

1575 -

750 -

750 -
58 10 

622 92 
696 56 

12672 55 

119 25 
450 -

193 33 

55 12 

540 -
293 -
225 -
656 -

9350 
337 50 

252 82 
1150 50 

42J 75 

255 75 
200 44 
187 50 
100 69 
120 -
107 2, 
195 -

lzmir Defterdarlığ'ı 13-7-38 

C. H. P. lzmir ltyonkurulu 4-7-30 

Başkan. 
Nafıa Vele. Menin Su işleri 4-7-38 

1 1 ci Şube Mühend. 

15 
15 

del keşifli Efrenk deresi inşaatına talip çıkmadığından ihalenin 
10 gün daha uzatılarak 4.7.938 pazartesi gününe talik edildiği ve 
taliplerin ayni ıünde Mersinde dairemizde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilin elunur. 

C. H. P. İzmir llyönkurulu Batknnlığından : 

Sıvu Nafıa Müd. 20-6-38 itib. bir a.y Menemen - Kubilay abidesinde yapılacak inşaat 4594 lira 60 
kurut açık tutarı ile açık aksiltmeyc konulduğundan isteklilerin 
4 temmuz 938 pazartesi günü saat on beşte Cumhuriyet H. Par
tisi ilyönkurulu başkanlığına batvurmaları. 

latanbul Belediyesi 15-7-38 

Kayıeri Vakıflar Memurluğu 8-7-38 

Kayser! Vilayeti 

.. 
lıt. Belediyesi 

Harta Genel Oırek. Ank. 
Aksaray Belediyesi 
Menin 

" 
Nafıa Vek. 

Ankara Vil. 

Mersin Belediye1i 

D.D.Y. Ank. ve Hayd. 

D.D.Y. Ank. ve Hayd. 
D.D.Y. Haya. 
inhisarlar U. Müd. 

D.D.Y. Hayd. 

Adliye Vele. 

D.D.Y. Ank. ve Hayd. 

Tophane Lv7.. SAK 
Çanıık. Mst. Mvk. SAK 
Çınık. Vilayeti 
Çaaak. Belediyesi 

7-7-38 

14·7-30 
'4-7-38 

22-7-33 
14-7-38 
1.11.38 
21-7-38 

14-7-38 

15-7-38 

5-7-38 

15-7-38 
20-7-38 
18-7-38 

20-7-38 

15-7-938 

6·7-38 

15-7-38 
7-7-38 

14-7-38 
5-7-38 

Sıvas Nüınune Haıt. Baştab. 7 7-38 

D.D.Y. Ank. ve Hayd. 5-7-38 
M. M. V. SAK 18·7-38 
Nafıa Vekaleti 16-7-38 
Samsun Şarbay lıfı 25-7-38 
lıt. Gümrükleri Başmüd. 18-7-38 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Aok. 20-7-38 

Toplıııane Lvz. SAK 
Sıvaı Tümeni SAK 

,, 
D.D.Y. Haydarpaşa 

" 
D.D.Y. Hayd. 

.. 
,, 

" fst. Belediyesi 
D.D.Y. Ank. ve Hayd. 

., 

.. 
., 

n 

6-7-38 
7-7-38 

15-7-38 
15-7-38 
22-7-38 
22-7-38 
22-7-38 
20-7-38 
15-7-38 
<C-7-38 
6-7-38 
7-7-38 
8-7-38 

13-7-38 
19-7-38 

25 - 7-38 
26-7-3R 

J-8 -38 
1-8-38 
4-8-38 

(Devamı 2ici sayfede) 

11 -
15 -
15 

15 
11 

10 
14 -

12 

14 

16 -

11 -

11 -
10 30 
11 -

10 30 

10 -

11 -

15 30 
11 -
15 -
10 -

14 

11 
11 
11 
15 
14 
11 

15 30 

10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
11 -
11 -
1l -
11 -
1J 
lJ -
11 -
;ıı 

11 -
ll 

İlleklilerin bu ite ait açın ve avan projeyi partı başkanlık 
bürosunda ve Nafıa müdürlütünde her rün görüp inceliyebilirler. 

Mersin Belediyt:sinden 
Menin Atatürk abidesi için milli bir müsabaka açılmıştır • 
Abide ve kaidesi için ayrılan tahsi at miktarı 50000 liradır 
Müıabakaya salahiyeti haiz Türk heykeltraşlar iştirak edebi· 

lecektir. 
Muıabaka muddeti 1111/938 tarihinde sona erecektir. San'at

karların maketlerini muayyen tarihte Akademiye rumuzlu olarak 
tevdi eylemeleri lazımdır. 

Abide meydanına aid plan, fotoğraf ye abidenin huıuıiyetine 
aid malümat için Güzel San' allar Akademisine müracaat olunma
lıdır. 

Müubakaya iştirak edeceklere, Akademiden alacakları vesika 
ile 100 lira maket mauafı verilecektir. Mahallinde tetkikat yap
mak i.tiyenlere ayrıca maktu~n 100 lira masraf tediye olunacak
tır. 

Musabakadn birincilik için 500, ikincilık için 300, üçüncülük 
için 200 lira mükafat konulmuştur. 

Maketler 1/?.0 nisbetinde hazırlanııcaktır. 
Abidenin kıymetine aid ilk keşif ve k t'i tesellüm jüri tara· 

fmdan yapılar. 

Ankara Valiğinden: 
Ön Cebeci'de Kurtuluş'daki okul binasıaın tamiratı 

2507 lira 79 kuruş üzerinden açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün kültür di
rektörlüğüne ve ihale günll olan 14 temm~ 938 perşem
be günü saat 15 de yüzde 7,5 muvakkat teminatlarını 

hususi muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuzla 
vilayet daimi encümenine müracaatları. 

Aksaray Belediye Riyasetinden 
9'287 lira 49 kuruş bedeli keşifli Aksarayda inşa olunacak 

fenni mezbaha kapalı zarf usutile münakuaya vazcdilmişlir. 
Talibler inşaata aid fenni ve huıusi şartname ile planların Ak-

1&ray Belediye1inden bedelsiz alınır ve isteyene gönderilir. 
Tnlibler yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi olarak 696 

lira 56 kuruş yatıracaklardır. Bu bedele göre banka teminat mek
tubu eıham ve tahvilat k•bul edilir. İhaleyi müteekib bu mıktar 
bir miıli daha artırıiması lazımdır. 

Teklif mektubları ihaleden bir aaat evvel Aksaray Bt-lcdiye 
Encümenine verilmiş ve ya'1ud gönderilmiş bulunacaktır. Vaktin 
de verilmiyen ve gelmiyen teklifler kabul edilme&. 

lıtekliler 2490 numaralı kanunun tarifatına ve dökümlerine 
uygun olacaktır. 

Kati ihale 14·7·938 perşembe günü saal l4 te Belediye Dairc-
ıinde icra kılınacaktır. 

Talibler ihaleye iştirak etmek için müteahhidlik vesikası gös
terecek ve ticaret sicilinde kayıdh olduğunu iabat edecektir. 

Kayseri Valiliğinden: 
Eksiltmeye konulan iş Kayseri - l'alas yolunun bozuk 

kısımlarının mnlzemesinin noks"nıoı tamamlamak ve silin
dirajını yapmaktır. 

Bu işin tahmin edilen bedeli 9900 liradır . 
Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır . 
A) Eksiltme şartnamesi . 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genci şartnamesi. 
O) Tesviyei turabiye ve şosa kiirgir inşaata dair fen-

ni şartname. 
E) Hususi şartname. 
F) Keşif cetveli siJsilei fiat. 
fsteyenlcr bu evrakı bedelsiz olarak nafia mütlOrJlJgü 

ve dnimi encümende görebilirler. 11 ıs 

JJ Eksiltme 14-7 938 tarihinde perşembe günü saat 15 de 

1 
de hususi mufıa ebe binasında encumcndc yapılacaktır. 



Sayfa 2 

Muhtelif yay 
Lokomotif yedekleri 
Lavaj tesisah 
Mikyas cetveli şimşirden 25 adet- mikyas cetve!i 

kemikten: 25 adet 
Topograf şemsiyesi: 30 ad.· şa .. ıs 50 ad. 
El pedal makınesi: 1 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf 
Yoturt: 80181 k. (tcmd.) 
Tue fasulyo: 32.5 t.· taze kabak: 2.6 t. 
Taze fııaulye: 23,5 t.- taze kabak: 16 t. 
Sığır eti: 7 t. 
Sığır eh: 40 t. 
Nohud: 60 t . 
Kuru üzüm: 24 t. 
Fabrikc:ı unu: 220 t. 
Et: 63 t. 
Un: 254 t. (ıart. 152 lc.r.) 
Pıfavlık pirinç: 90 t. 
Bulgur: 160 t. 
Ekınek, et, pirinç, patates, ıo~an v.s. eruk 
Yo2'urt 8 t. (teınd.) 

Kgruüzüm:12035 k. k. kayısı: 1825 • k. zerdali 600 k. 
k. vişne 50 k. 

Sadeyağı 30 t. (temd.) 
,, 4,8 t. - pirinç: 17,5 t. - sadeyağ: 800 k. 

Daflıç: 78,5 t. • Karaman: 66 t. - "ğır: 26150 k. · 
kuzu: 25 t. 

Taze fasulya: 55 t. 
Beyaz peynir 
Reçel 
Pır inç 
Yulaf: 40 t. 
Kuru ot. 80 t. 
Francala: 1-4 t. (temd.) 
Makarna: 35 t. 
Kuru ot: 1277 t. {şart. 144 lcr.) 

Tereya2'ı, tavuk ve piliç (temd.) 

b) Müzayedeler 

Demir ve dökme 
Kazan ve kapalı 
Mutelif eşya: 16' lcaleoı 

aç. eks. 

.. 
pa:ı. 

pa•. 
,, 

400 

1590 -
300 -

5000 -
14031 67 

açık ek~ ... _ -
·2360 -

" ,, 
kapalı •· 
kapalı z. 

.. 

" 
" 
• .. 

açık ekı. 

1960 -
11200 -

8100 -
6240 -

k. o. 25 
k. o. 12 

21600 -
2'.2400 -

açılc. eks. 800 -

paz 27000 
açık. elcs. 
kapalı z. 89829 

paz. 
açık eks. 1600 
paz. 2170 -
kapalı z. 6475 -

" 
28732 50 

paz. 

açık art. 
,, 215 -

aç. art. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

30 -

119 25 
22 50 

375 -
1052 37 

2-49 -
177 -
147 -
840 -
608 -
468 -

2062 so 
1181 25 
2286 -
1620 -
!680 -

60 -
259 09 

2025 -

5741 43 

yüzde 15 
120 -
163 -
486 -

2155 

Devlet D. yol. Ank. H paşa 

" 
" Harta Gen. Dir. Anlc. 

• 
lahisarlar Umum Müd. 

Toph1ne Lvz. SAK 

" Çanak. Mst. Mvk. SAK 
,, 
.. 
" 

Kırklareli Tümen SAK 
,, 

Bitlis Aık. SAK 
Safranbolu Aık. SAK 

,, 
,, 

Kırklareli Tümen SAK 
Sıvas Nümune Haat. 
Kayseri Kor SAK 
f stanbul Belediyesi 

Manisa Tümen SAK 
lstanbul V alcıflar Direk. 
lst. Liseler SAK 

10-8-38 
11-8-38 
12-8-3'3 
12-7-38 

15-7-38 

1-8-38 

1-7-38 
'4-7-38 

11-7-38 
l 1·7-38 

5-7-38 
6 7-38 

19-7-38 

15-7-38 
16-7-38 
16-7-38 
21-7-38 
20-7-38 
7-7-38 
4~7.37 

15-7-38 

18-7.38 
16-7-38 
18-7-38 

Ankara Levazım SAK 4-7-38 
,, 5-7-38 
" 11-7·38 
,, 12-7-38 

Selimiye Ask. SAK 4·7-38 
Hallcah Z. mek. Çıftliti Kom. 15-7-38 
İstanbul Komut. SAK 16·7-38 

.. 
,, 
,, 

Ödemiş Beledıyeai 
Seyhan Vilayeti 
D. D. Y. ve Limaaları 4 cü 

işletme Müd. Kayseri 

18·7-38 
W-7-38 

6-7-38 

6-7-38 
7-7-38 

7-7-38 

11 -
11 -
11 
10 -

10 -
11 -

15 
15 30 
10 -
11 -
15 -
11 -
17 

14 -
12 -
11 
17 
17 
14 
14 -

11 -

16 -
11 ,..... 
11 30 

12 -
12 -
12 -
12 
15 -
15 -
9 30 

11 
11 30 
9-

14 -

15 -
9 

1 

Liseler Alım, Satım Komisyonunda 
Komiıyonumuza baj'h yatılı lise ve öğretmen okulların 

yıı ~ ıonuna kadar ihtiyaçları olan ve 89829 lira bedel 
olunan 78500 kilo datlıç, 66000 kilo beyaz karaman, 2500 
kuzu ve 26150 kilo ıığır etinin kapalı zarf uıuliyle 18.7.93 
zarteıi saat 11 ,30 da eksiltmesi yapılacakbr • 

ilk teminatı 5741 lira 45 kuruştur. . 
Eksiltme İ.tanbul Kültür Direktörlütü binası içinde to 

Liıeler Alım, Satım Komisyona oda i apılacaktır. 
istekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret odas 

ıikalariyle 2490 sayılı Artırma, Eksiltme kanunun tarifatı 
ıinde hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda sözü geçen 
belli ıaatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığın 
meleri ve postada vakı olacak l'ecikmelerin kabul edilmey 

Teminatların Liseler Muhasebesi veznesine yatırılacağı ve 
namelerin 449 kurut bedel mukabilinde Liıeler Alım, Satanı 
misyonu Sekreterlitindeo alınacağı ilan elunur. (4078) 

• ,, ,, ,, .. ,1 
D.D.YOllARl iŞLETME u. MtJOURLUGUND 

ldaremi;ı; mesai saatlerinin değifmesine binaen evvelce ilin 
miş olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler aynı günlerde ve 
hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif 
rının bu saatlerden bir saat evveline kadar verilmesi lazım g 
alakadarlara ilin olunur. (4072) 1 

Eksiltme Tarihi Günü S 

1- Telgraf bandı 
2- İlaçlar 
3- Neft yağı 
4- Meşe kereste 
5- Amyant Klinırrit, 

Cam, Linoleom V. S. 
6- Üstüpü 
7 - Plan freze tezgahı 
8- Hamızlar, Sabun, 

Grafit, Üstübeç ves. 
9- Ampuller 

10- Krikolar 
11- Otomobil lastiği 
12- Kasa 
13- Tav ocakları 
14- Bilet makinaları 
15- Dingil değistirme vereni 
16- Muhtelif yay 

4.7.938 
5.7.938 
5.7.938 
5.7.938 

6.7.938 
7.7·938 
8.7.938 

13.7.938 
15.7.938 
19.7.938 
25.7.938 
26.7.938 

1.8.938 
1.8.938 
4.8.938 

Pazartesi 
Salı 
Salı 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 

Çarşamba 

Cuma 

il 
11. 
11, 
11 

ı ı. 

11 
u, 

Hurda çinko: 2 t. pu. İnhisarlar U. Müd. 15-7-38 13 j 17- Lokomotif yedekleri 
18- Lavaj tesisatı 

10.8.938 
11.8.938 
12.8.938 

Salı 

Pazartesi 
Sah 
Pazart<-si 
Pazartesi 
Perşembe 

Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 

Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 750 liaa muvak· 

kat teminat vermesi ve bundan başka en az 10,000 lira

lık işin resen müteahhit olarak yaptığını ' tevsiketmek su· 
retile nafia müdüründen bu iş için ehliyet vesikası alma

sı ve Nafıa Vekaleti yol işleri müteahuitliii vesikasını 
haiz olmalıdır. Ticaret edasında kayıtlı olmak ve itibarı 
malisini tevsik etmek şarttır. 

... 
* • 

Silahtarağa Kemerburgaz yolunun tamiri: Bak lstan· 
bul Belediye ilanlarına 

• • • 
Cihangir ve Güneşli sokaklarındaki mecraların kanalizasyon 
mecrasına bağlaması işi: Bak lstanbul Belediyesi 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat:_ 

Mersin Belediye Riyasetinden: 

ilanlarına I 
1 

eb,adlarda kırmızı ve yeşil adi bina cam•, duble süt beyaz cam 
ve tel örgülü cam 15-7-938 Cuma günü saat 10,30 ou buçukta 
Haydarpaıa gar binası içindeki satınalma komisyonu t .. rafından 
açık ekıiltme ile aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek lstiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 200 
lira 44 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme gÜlıÜ 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* * * Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23 X 63 m m lik 
lama demiri ile 30000 kilo 10 ve 13 m m lik yuvarlak demir 
15.7.938 cuma günü aaat on buçukta Haydarpaıada gar binasi i

çintleki Satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile ıatın 
alınacaktir. 

Bu işe girmek iatiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 255 
lira 75 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
aaatıne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpafada Gar binasındnki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

• * • 
1 adet pedal makinesi alınacaktır: Bak İnhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 
• * • 

20 tane havya alınacaktır: Bak İst. Belediyesi ilanla-
rına. 

Belediye dairesinin ihtiyacı için on ton Sulfat Dalomin ve üç· 
tüp klor gazı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhammen 
bede\i 3200 lira olan bu maddelere ait şartname mersin su işleri 
müciürlüğünden parasız alınabilir. Eksiltmeye rirmek istiyenler 
bu bedelin yüzde 7,5 niıbetinde muvakkat teminat makbuzile 
15.7.938 cuma günü saat 16 da Mersin belediye dairesinde teşek· I 
kili edecek daimi encümene müraacaat eylemeleri ilin olunur. ===~~=====~=~~~~~le":~~~~==~~~ 
~--------~·~~~~~~~~~~----~~~~~~ ' 
~ektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

. 1 • • 
Sıvas başmüdürlük binasında yap, kalorifer tesisatı: 

Bak İnhisarlar Umum Müd. ilanlarına 1 

~~~~~~~ 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 
Çanakkale Vilayet Daimi Encümeninden: 

Cinsi Miktarı Muham. B. Muvak. tem. 

Sömikok kriple 
Maden kömürü 

ton 
150 ili 200 

Lira k. 
3000 225 

Çanakkale memleket hastanesinin 938 mali yılı ihtiyacı olan 
azami 200 asgari 150 ton ıömikok lkriple maden kömürü 14 
temmuz 938 perşembe günü saat 15 de Çanakkale vilayet tiaimi 
encümeninde ihalesi icra kılınmak üzere 23.6.138 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

A uteferrık ---·---·-

1 

1 

• • • 
Kuru üzüm kayısı vışne -Ye zerdali 

lst. Beled. lıanlarına. 
alınacaktır: Bak 

• • * 
54 t. sığır, keçi koyun eti alınacaktır. 

askeri kıtaatı ilanlarına N. 3999 
• * • 

Bak Harici'"' 

30 ton sadeyağı alınacaktı: Bak Harici Aıkeri kıtaatı 
ilanlarına N. 4-079 

• • • 
Sadeyağı ve pirinç alınacaktır: Bak İst. Vakıflar Di-

rektörlüğü ilanlarına. 

• 
* * 

Kuzu, karaman sığır ve dağlıç eti alınacaktır: Bak 

lst. liseler A. S. K. ilanlarına. 
İzmir Belediyesinden 

Mezbaha idaresi için mahııllinde monte edilmiş vaziyette satın 1 -
alınncak 150 beygir kuvvetinde ve dizel sisteminde bir motör ka- 1 b) M o Z A y E O E L E R 
palı znrflı eksiltmeğe konulmuştur. Mali ve fenni ıarlnamesi maki· 
ne ve elektrik mühendisliğinden ücretsiz olarak tedarik olunur. l -- - --------- ·---
Taşradan islıyenler posta ücretini göndermel!dirler. Muhammen be \ • 
deli 10,800 lira olup tenıınab 810 liradır. ihalesi 15.7.938 ıaat • • . 
16 da yapılacaktır. 2000 kilo hurda çinko satılacaktır: Bak inhisarlar U. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresiad en 
Mahammen bedeli 2672 lira 50 kurut olan muhtelif mikdar n 

Müd. ilaalarma. 

Miktarı 

kilo 
Muhammen 

bedeli 
kuruş 

lık ihale gnnfA 
Cinsi teminatı 

Lira K. 

Sadeyatı 4800 95 342 00 16.7.938cum.cl 
saat 11 de ~ 
tahane için) 

Pirinç 17500 25 

Sadeyağı 700 95 

328 3 16.7.938 cunı' 
aaat 11 de ( 
tahane için 

49 88 16.7.938 curO 
saat 11 de 
ret için) 

Gureba hastahanesi ile Laleli Fıkara İmaretine lüzumu olaıt 
karıda cins ve miktarı yazllı yiyecekler ayrı ayrı açık eksil 
ye konulmuştur. ihaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte İst :d 
Vakıflar Ba,müdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yaf/ 
caktır. Şartnameleri hergün Levazım Kaleminde görülebilir. Dl 

(4085 

Madde: 1 

.. 
• • 

Kırklareli Vilayetinin Lüleburgaz kazasına tabi 

ie 

yünde mazbutan idare olunan Gazi Hasan Paşa Vakfından Tap 
muayyen hududlar içinde biri (2086) dönüm (1) evlek diğe ri . 
dönüm (1) evlekki cem'an (3051) dönüm (2) evlekden ibaret ik• 
ça tarlanın milkiyctl:ri satılmak üzere 2~ Hazir.a~ 938 günü d 
18 Temmuz 938 günune kadar şartnamesı mucıbmce kapalı S 
usulile artırmaya konulmuştur. 1 

Madde: 2 
Yukarda yazılı gayrı menkullerin birlikte muhammen bl 1 

(15000) liradır. 
Madde: 3 
İhale bedeli peşin alınacaktır. 
Madde: 4 
İhalesi 18 Temmuz 938 tarihine müsadif pazartesi günü sal 

de Kırklareli Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonunca Va 
Umum Müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. 

Madde: 5 J.t 
Talihlerin "2490,, sayılı kanuna göre hazırla_)acakları teklif ]ı 

tuplarını "4,,cü maddedeki saatten bir saat evveline kadar Kır" ım 
li Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonu Reisliğine vermeleri laııı:t' 4 

Madde: 6 Jhis 
Teklif mektubile teminatını vaktinde vermemiş olanlar art1'lirl 

ya kabul edilmiyeceklerdir. 
Madde: 7 
Tahmin edilen bedele göre muvakkat teminat (1125) lirnd• 

Madde: 8 " " " .. rç 
Satışa aid şartname An karada Vakıflar Umum MudurluğU .. 

lak Müdürlüğünde, İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğil 1 
Kırklarelinde, Vakıflar Müdürlüğünde parasız verilir. 

Madde: 9 
Artırmayn iştirak edenler şartnamenin bütün muhteviyatın• Jl 

bul etmiş sayılirlar. arf 
(3924) 



uru Ot hiinı Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Eksiltmenin yRpılacağı günve saat 

larının ıl Ziraat mekteb. çiftlik 
del ta için satın alınacak 
5000 !ninen 1600 lira kıymel
.7.938 kilo kuru ot temmu· Ekmek 1640 7.7.938 Perşembe günü saat 10 da 

_:::.:;;:.:::..-,.-----;;2::4~90~---:-=---,-:--·,-;;;-;;;;·----.:7;-:;"77.938 Perşembe günü saat 10, 15 
Sadeyağ ci cuma ünü saat 15 

kııiltmeAc konulmuştur 
topl' yi görmek istiyenler 

ve eksiltmeye ğırmek 
odası r 120 lir teminatı mu
atı d• parnsile bernbcr Yeşil 

Dağlıç eti 7971 7.7.938 Perşembe ~ünü saat 10,30 d~ 
Kuzu eti 1387 

fırarıncfo Halkalı Ziraat çen f" . 
ı H deki Çiftlik Komısyo· 
ı5ına 

ı ..rtrııcaatleri meyt'"' 

---Toz şe-ker 4046 
Kesme ~eker 10!19 

Yumurta 7683 
Soğan 2255 

7.7.9,:ıB Perşembe günü aat 10,45 de 

-~~----------~-~-- ~- -~-------1 50 ) 
5 2.5 ) 33 .l5 7.7.938 Perşembe günü saat l l de 
7 50 ) 

ı ve ~ 
ahın K 

ı;PatatH 2813 

24 ) Pirinç 3-t64 
07SJ bul omutanlığından 17 ) 

12 ) 
Kuru fasulya 933 
Kırmızı mercimek 75 

74 92 7.7.938 Perşembe günü saat 1l,15 de 

~~~ul Komutanlığı birlik-
-------~~~---~~~-----------------~---~--------------------ı 35.000 kilo makarna Un IOIO 15 ) 

nacaktır. Kapalı zarfl M karna 645 25 ) 
N O 18 temmuz 938 pa:ıarte Şehriye i7 25 ) 26 05 7.7.938 Perşembe günü saat 11,30 da 

saat 11 de yapılacal:· 
ammen tutarı l\475 li

ilao lk teminatı 486 liradır. 
ve namesi her gün komis

i{ zJ örülebilir. 

İrmik 512 20 ) 

Pirinç unu 25 2o ) ------------------------------
---~ ~----------------~~·~--~-----Beyaz peynir 823 45 ) 

43 50 7.7.938 Perşemlte günü saat 11,45 de 
Kaşer peynir 235 70 ) 
~...;.~;;_,,.;~~--~~--~~-----~-----~~--~--~--~~--~ 

m g~~tanbul Komutanlığı bir· 
11.ayvanatı için 1,277,00o 

Zeytin 734 32 ) 
7.7.938 Perşembe günü saat 13,30 da Zeytin yağ 816 50 ) 58 37 

Sıı~ru ot satın lınacaktır. 
Sabun 4 lQ 33 ) 

---"*ıı zarfla ihalesi 20 tem-
11 b " " 

16 kalem yaş sebze: ISl46 kilo ) Tutarı İlk teminatı 7.7.938 Persembe günü 
30025 adet ) 1943,38 L. 145,75 saat 13,45 de çartnm a ~gunu saat 

l l,fn yapılacaktır. Muham
ll,ıatarı 28732 lira 50 kuruş. 
111 

___________ ._..._ ___ ıs_oo_..~_e_m_e_t ~____j_____------------------------------------

1 

Mangal kömürü 2300 kilo 5 ) 
Odun (Gürgen) 105 çeki 250 ) 48 55 7.7.938 Perşembe günü saat 14 de 

ll minatı 21~ liradır. 
n'nıımesi 144 kuruş muka· 

111 
e verilebilir. 

1 ~ök kömürü 15 ton 1800 ) - ------·------

11, 
11,ünakasa.,ya 
il, 

l 

1 

Komisyonumuza bnğlı gündüzlü liselerden İstanbul Erkek, Vefa, Kabataş ve .:ert~vniy~I li
selc:.rinin kamp ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecek ve yakacakların yanlarında rosterılen gun ye 
saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. 8u hususa ait gerekli durum yukarıda yazılınışbr .. 

Eksiltme İstanbul Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım salım komısyonunda 
} apılacak ve ilk teminatlar liseler muhasebeciliğine yatırılacakhr. İsteklilerin 938 yılı ticaret ve· 

u,!>ne olunuz sikası ve ilk teminat makbu7.ları ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
3 .. ı ı, ve abone ediniz Şartnameler komisyon sokreterliğin.den görülüp Öğrenirler. (3774) 

11,~~~~=-~~~--· 
ıı, 

11,-:-----------------

:::ıhisarla · U. üdü lüğünden: I ' 
11, 

~naağaç b1rul deposuw.la me\'cut 2000·2ı50 kilo 
urda r;inko pnzarhkl • satılacaktır. 
Pazarlık 15.7 .938 tarihine r ıslhyan cuma 

saat 13 de Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şube-
lin,atış Konıisyonund.ı yapılacaktır. 

Satılacak nıallar mahallinde hergün görülebilir. 

İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
m•te yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
e geçen Komi yona mürncaatlnrı. (4075) · ı 4 
n) 
uıu! • • • ( 
in idaremizin kutu fabrikası ıçın ~artnamesi mucibin· 

111 bir adet el pedal makinası pazarlık usulile satın alı· 
(aktar. 

- Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat teminatı 
laıı 50 liradır 
sil p 
st• azarlık 1.8.938 tarihine rastlıyan pazartes~ günü saat 
yaf d~ Kabataşta Levazım ve \lubayaat Şubesindeki Ahın 
r. mısyonuoda yapılacaktar. 

85 ~ Şartnameler parasız olarak hcrgüıı sözü geçen Şu 
fon alına bilir. 

, -:-. fk iltmeye iştirak etmek isteyen firmaların Hatsız 
ad 1• ,_.. yılt münakasa gününden· bir hafta evveline kadar 
• P( um Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine 
ki rmeleri lazımdır. 

rı.P - lsteklil rin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
tde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
il Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4073) t-4 .. 
~ .. 
1- .td~remiz.in. Sivas Başmüdürlük binasın a Şartname 
rrQjesı mucıbınce yaptırılacak kalorifer tesisatı işi 
~ S tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık 

ulile eksiltmeye konmuştur. 
'iz- Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat te
"'inatı 450 liradır. 
3- Eksiltme 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

ııtat 1 l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
ıcılım Komisyonunda yapılacaktır. 
ırı' 4 - Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde 
ıhisnrlar LevaZım ve Mubayaat Şubesile Sivas Başmü 

tı ürlüğünden lıoabilir. 
5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

ı~ yüzde 7,5 güvenme aralarile birlikte yukarıda adı 
,eçeo Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4074) 1- 4 

"' • • il . 
1 - idaremizin Sivas Başmüdiirlüğüne bağlı Hargün 
zlasında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 

i098 lira 47 kuruş keşif bedelli idare lıainasile 6117 lira 
11 kuruş keşif bedelli iki memur evinin inşaatı kapalı 
~arf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 11215 lir<ı 88 ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 841. 19 liradır. 

lll- Eksiltme 5.7.9:ı8 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
15 te Sıvas Başmüdiirlüğünde müteşekkil komisyonda ya· 
pılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü l'uz Fen Şubesile Ankara ve 
Sıvas Bfişmüdürlüklerinden alınabilir. 

V · İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için diplomah 
mühendis veya fen memuru veya mimar olmaları, olmadığı 
takdirde aynı evsafı haiz mütahassısı inşaatın sonuna ka
dar daimi olarak iş aşında bulunduracakları ve bu 
gibi t0,000 Jiralık inşaat yapmış olduklarına dair Nafıa 

Vekaletinden musaddak müteahhit vesikası ibraz etmeleri 
icabettiii gibi şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı bil'· 
umum evsafı haiz olmaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif müktubunu, kanuni vesaik ve yüz
de 7,5 parası veya mektubunu ıhtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar 111 üncü 
maddede adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilmiş olması lazımdır. (4006) 2 -4 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

Kilo Fi at İlk teminat Eksiltme 

Cinsi kr. lira kr. saati 

Yumurta adet 30000 2 

Limon l ()()1)() 3 
" Tuz 1000 5 

K. barbunye 1000 IO 

K. bamya 100 100 

B. peynir 1000 45 
K. peynir 1000 70 172 50 15 

Çamaşır yıkanın 50000 4,5 168 75 15 15 

Kok kömürü 50000 l ,80 
Meşe odunu 50000 1,20 
Mangal kömfirü 9000 5 146 25 15 30 

Yıldızda bulunnn okulun mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı 
olan yukarıda cins ve miktnrlarile tahmin bedelleri ve ilk temi· 
natları yazılı maddeler açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 12.7.938 salı günü yanlarında yazılı saatlerde Gümüş· 
ıuyundn Yüksek Mühendis Mektebi . muh~se~eciliğinde t~pla~~
cak olan Komisyonda yapılacaktır. lsteklılerın şartnameyı gor· 
mek ve ilk teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün ev· 
veline kadar okulumuza ve eksiltme günü cari sene Ticaret oda· 
sı belgesi, ilk teminat makbuzile Komisyonda bulunmaları. 

imtiyaz aahmiveyaz:ıifl 
Direlrtörii: İ•nu!İI Girit 

(3931) 2 4 

8aaı!d1ğı 7er: ARTUN Ba11mevi 
Gnlata BiJUir sokak No. 10 

Sahife 3 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 54000 kilo ııığır, 
keçi, koyun eti kapalı zarfla alınacaktır. Sıtır, kovun, keçi eti· 
nin beher-kilosu 28:kuruşlan ~ 15 l20Jlira}biçilmiştir. ihalesi 1819tem
muz 938 pazartesi günü saat t6 da Çanakkale Müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. fsteklilerin ihaleden bir 
ıaııt evvel teminat akçaları olan l 134 lirayı ve ihale kanununun 
2 3 üncü maddelerindeki veuik ile bir saat evvel komisyona 
' 

müracaat etmeleri. (3999) 
• • • 

Manisa Tümen kıtaatile hariç garnizonlardaki kıt'at ihtiyacı 

için kapalı zarfla münakasaya konan 30000 kilo sade yağına 
23.6.938 perşembe günü icra kılınan münakasaya talip çıkmadı
ğındıın 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddeııine tevfikan iş pazar
lığa konulmuştur. Pazarlığı 18 7.938 pazarteıi günü uat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 27000 lira, ilk teminatı 2025 liradır. l.teklilerin Ti
caret odasında kayıtlı olmaları lizımdır. Şartnamesi hergün Tü
men Satınalma Komisyonunda görülebilir. Münakasaya iştirak 
edeceklerin ilk teminatlarile birlikte m<lnak&1anın yapılacatı 
belli olan gün ve saatta Tümen Satınalma Komisyonuna müra· 
caatları. (4079) 

Kilosu Beher kilosunun 
muhammen bedeli Cinsi 

12035 20 kuruş Kuru üzüm 

1825 50 ,. ,, !kayısı 

600 o 
" " 

Zerdali 

50 30 " " Vişne 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan yukarıda cinsi 
yazılı kuru meyva açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile 
şartnamesi Levaıım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2490 N. lı kanunda yaulı vesika ve 259 lira 9 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 15.7.938 cuma 
günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4088) 

• • * 
Keşif bedeli 21 bin lira olan Sılahtarağa Kemerbur· 

gaz yolunun esaslı tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 15.7.938 cuma günü saat 11 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi 105 
kuruş mukabilinde Nnfıa Müdürlüğünden alınabilir.İstekliler 
2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka yirmi bin lira
lık bu i~e benzer iş yaptığına ve Nafıa Veka!etinin (138 
yılı Ehliyet vesikasile 1575 liralık ilk teminat makbuz ve- . 
ya ınt!ktubile beraber teklif mektublarıoı havi kapalı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 1 O na kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf-
ld r kabul olunmaz. ( 4089) 

• • • 
Keşif bedeli 77 J lira 33 kuruş olan Beyoğlunda Ci· 

hang rde arslan yatağı ve güneşli ıokaklarındaki mecra
hırı ı kanalizasyon mecrasına bailanması ışı pazarlığa 
l onulmuştur. Keşif evrakı ile şartnamesi Levazım Mü
durlüğünde görülebilir. l tekliler 2490 N. 1ı kanunda ya
zılı vesikadan başlra Fen işleri Müdürlüğünden alacakları 
Fen hliyet vesika sile 58 lira 1 O kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 4.7.938 pazartesi gür.Ü 
saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (4086) 

• .. . 
Temizlik arabalannda kullanılmak üzere yaşları en 

aşağı 4 ve en fazla 8 ve boyları da 1,38 den aşağı olma
mak üzere alınacak 20 tane hayvan açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Beher hayvana 130 lira bedel tahmin edil
miştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 2490 N. kanunda yazılı vesika ve 195 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 15.7.938 cuma 
günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* * * 

(B) (4087) 

l 4.7.t>38 gününe kadar muhtelif gazetelerle ilan edi-
len ahm ve satımlara aid kapalı zarf açık eksiltme ve 
pazarlık ihaleleri bundan sonra saat on birde yapılacaktır_ 
Kapalı zarf usulile yapılacak ek$iltmeler için saat ona ka
dar zarf kabul edilir. Bu saatten sonra verilen zarflar 
kabul olunmaz. Keyfiyet ilgili olanların dikkat nazarına 
konulur. (B) 4090 

'Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden: 
P•şabahçe Şişe ve Cam Fabrikamızıo ihtiyacı olan 800 

ton çavdar sapının tedariki, 8 temmuz 938 tarihli cuma günü 
uat 11 de mnnakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek veya fazla izahat olmak 
üzere Sosyetemizin Galata Perşembe Pazarı iş hanında kain 
istanbul Bürosuna müracaat eylemeleri. 

....... imi! ........................... . 
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ABONNEMENTS: Quotid"en des Adjudication 
ADMINISTRAlıu~ 

Ville et Province 
MOIS Ptu. 450 

n 850 
1500 

ö 
., " A 

Y oghourt:chou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Ba~ar 

Etrange-r . 12 •ota Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S AZ 
T el~pbone: 49442 

----· ... ·--Pour l Publicite ıı'ııdreascr 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - M0NAKASA 

ynop cue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'ndjudication 

A) Adjudications 3ilRa aıs 

t.4od 
d'odjudieat. 

Prix 
ealimatif 

Caution. 
proviııoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargcs 

Jours 

Con ~ction-Repar tion- Tra . Publics-Materiel de Co~~uction-Cartograpbie 

Publique 

" 

Presid. Maison du Peuple lı. ir 4-7-38 
Dir. Biens Nııt. Izmir 13-7-38 
11 Section Trav. Hydrau. Mersine 4-7-38 

Heure 

15 -
15 -

Constr. au monument Koubilay iı Menemen 
R · paration au Palnis de juıtiee. 
Construction atı fleuve Efrenk (aj ). 
Manıpulation de pierres a route Sivaa-Erzındinn (aj.) 
Rcp. s route Silahtııragha-Kemerbourgıız (enh. eh. 

Grc n gre 

4594 60 
662 02 

2773 
6770 40 

21000 -
507 78 

1575 

Dir. Trav. Publies Sivas 1 mois a partir du 20-9-38 

P. 105) 
Pli each 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 15-7-38 11 -
Dir. Econom. • ,, 

Travııux raceorde!ııent eanalisation a Beyoghlou 
R parahon four 

,, route Kaisseri-Bunıan et eylindrage 
n ,, Kaisseri-Talas et eylındrage 

" 
batiııse ecole 

Achevement eonstruction pa vıllon 
Conııtruction abattoir techniquo 
Un concours n tıonal pour le monuwent d' Ataturk 

a Mersin 
1 Constr. 2 chutes et 5 petits ponts sur le pelit 

Menderes (cah. cb. L. 11,65). 

Grc a grc 

Publique 

.. 
Pli each 

Pli cach 

773 33 
107 45 

9900 --
9900 -
2507 79 
8305 63 
9287 49 

232450 61 

58 10 

750 
750 -

622 92 
696 56 

12872 55 

Municipalite lstanbul 
Preposc V akoufs Ka'lsıeri 
Vılayet Ka'isseri 

,, 
Vilayet Ankara 
Dır. Gen. Cartographıe 
Municipalitc Ak aray 

,. Mersine 

Ankara 

Min. Trav. Publıes Dir. Hidıo\iquo 

4-7-38 
8-7-38 
7-7-38 

14-7-38 
14-7-38 

22-7-38 
14-7-38 
1-11-38 

21-7-38 

Pro uils Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fournitu_r_e_.p:.-__ ....__. 

Sulfate d'alumine : 10 t. - Chlore gaz : 3 tubes 3200 - Municipalitc Mersıne 
Produıts pbarmaeeutıques ıAdm. Grn. Ch. de fer Etat Ank. 

\ Bureau Exped. H. pacha 

15-7-38 
5-7-38 

h,staUation chaulfage eentral nu batiment mono
polcs Siv s (eab. eh P. 30) (aj.). 

Aeeumu\ateor G O type 39 a 20 elı•meııts. : 3 p. 
Ampoules <.'lectriques 

Gre a grc 6000 50 

Publique 1590 -

abıllement - Chnussures Tissus- Cuırs. 

Cuir : 500 k.- Id. a chrome: 50 k.- ld. i?"raisseu: 
500 k.- Peau de veau: 500 k.- Peau de chevre: 
5300 decimetre 2 

Publiquo 2577 63 

Costumes avec casquettes : 98 eomplets Gre iı grc 735 

Ameublement pour Habitqtion et Bureaux-Tnpisserie ete. 

Lınoleum ete. 

Combu tıble - Carburant-Huiles 

Charbon de bois : 180 t. 
Boi : 390 t. 
Houille eribl e : 150-200 t 

Mazout: 90 t - Huile pour mııchine : 200 bidons· 
Benzine : 200 l:idons 

Petrole, bois et eoke. 
Benzıne pour avion : 600 t. (eh. eh. P. 810). 
Benzine: 25000 lıtres 

Ma:ı:out : 470 t. {aj .. 
Houille eribl · e : 138 t.- Aotlıracıte: 70 t. 
Huile minera e, divers No. 59 t. 

Bois de chane et huile de t rcbcnthine 

)ıvers 

Fer "Lama., : l - ld. rond : 30 t 
Diverses vıht:B 
Chevaux : 100 tctes 

" 
de trait : 150 tetes 

Bouteilles pour m dicaments : 100000 p. (aj.). 
Machine pedale : 1 p 
Cadenas: 3500 p. 
Marteau pour ballast : 3000 p.· ld. pour forrcroıı: 

110 p 

Chaınes pour wagons : 100 p. 
" a :vis (10 t ) : 11 p. 

Chevaux : :.!O teles 
R gles d'cchelle on buıı : 25 p.- Regles d't.:chelle 

en os : 25 p. 
arasol de topogrnphıe : 30 p - Mires : 50 p. 

Bnndeıı tclegrapbiques 

Amıante ldınguerıte t verre 
[) chet de coton 
haıııeuse-plane 

Acıdes, savon graphılc blanc de zinc ete. 
Crıes 

Env" oppes et chambre a aır pour auto 
Coff res forts 
fours iı recuıre 

M chınes pour ımprımer les bıllets 

Verıns pour demon ter les essıeux 
Dıv rs ressorts 
Pı ,. ıı de rechaııg pour locomotıve 
in tallatıon de lavage 

ovı ıons 

Foın. 

Yof ıourt : 80181 k. (ai ). 

Pli cach 
Publique 

.. 
" 

" 
Pli eııch 
Publıque 

Publique 
Pli caeh 

Publıque 

" 
Gre iı grc 

Gre iı gre 

" Publique 

.. 
,, 

3900 
3000 -
8770 -

le k. O 27 
4500 -

3395 
15340 

3410 -
2672 50 

5650 -
300 -

2500 -
1342 50 

1600 -
,, 1430 -
,. la p. 130 

Grc a gre 400 -

PubJiquc 

Gre a gre 
,, 

1590 

5000 ~ 
14031 67 

450 

119 25 

193 33 

55 12 

540 -
293 
225 -
656 

9350 
337 50 

'.t:52 82 
1150 50 

255'75 
200 44 

423 75 
22 50 

587 50 
100 69 

120 -
107 25 
195 -

30 -

119 25 

375 -
1052 37 

Com. Adı. Eeon. Monop. K.taehe 18-7 38 

1 Exploit. Ch de Fer Etat H pacha 20-7-38 

{
Adm. Gen. Ch. de fer E.tat Ank. 15·7·38 
Bureau Exped. H.pacha 

l Expl. Cb. da Fer E.tat H.pacha 

Minislcre de Justice Ank. 

1 Ad. Gen Clı. de Fer Etat Ankara 
l Bureau d'E.xp. H.padın 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane 
Com. Ach. Plr.ce Forte Tchanakkale 
Vilııyet Telıanakkalc 
Municip. Tehanakkale 

20·7-38 

15-7-38 

6-7-38 

15-7-38 
7-7-38 

14-7-38 
5-7-38 

Chef Mcd. Hôp. Model Sivas 7-7-38 
Com. Aeh. Min. Def. Nııt. Ankara 18-7-38 
Miniat. Travaux Publics Dep. Matcr. 16-7-38 
Municipalitc Sıımsoun 25·7-38 
Dir. Douanes lstanbul 18-7-38 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 20-7-38 
( Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 5-7-38 
l Bur. Expcd. Haydarpaclıa 

1 Exp. Ch. de Fer Etat H.pacha 

" 
Com. Aeh. Oiv. Sivas 

" Com. Ach. in•. lst. Tophane 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataehe 
l Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

n 

" 
" 

Municipalitf lstanbul 
Dir. Gcıı. Cartographie Ankara 

,, 
{ 

Adın. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caissos Ank. et Haydarpacba 

idem 

" 
" 
n 

" 
" 
" .. 
,, 
., 

" 
" 

Co . Aeh. lntend lst. Tophane .. 

15-7-38 
15-7-38 
7-7-38 

6-7-38 
1-8-38 

22-7-38 
22-7-38 

22-7-38 
22-7-38 
15-7-38 
12-7-38 

15-7-38 
4-7-38 

6-7-38 
7-7-38 
8-7-38 

13-7-38 
19-7-38 
25-7-38 
26-7-38 

1-8-38 
1-8-38 
4-8-38 

10-8-38 
11-8·38 
12-8-38 

1-7-38 
4-7-38 

11 
15 
15 -
15 -
14 -

'ıo -
14 -

12 -

16 -
11 -

11 -

ıs so 
11 -

10 30 

10 -

11 -

15 30 
11 ..: 
15 -
10 -

14 -
11 -
11 -
15 -
l4 -
11 -
11 30 

10 30 
11 -
10 30 
10 :iO 

10 30 
10 30 
11 -
10 -

10 
11 

11 
11 
11 
11 
11 -
11 -
11 -
11 
11 15 
11 
1 1 
11 
11 

15 -
15 30 

1 Avis Officiels 
De L' Administration Generale des Chemins de Fer 

et des Ports de L'Etat Turc 
Des pieces de rechange pour locomotives groupe 

formant les contenus d'une 1 ere liste d'une valeur esti': 
mative de 85000 Ltqs. et d'une 2 eme liste d'une valed 
estimative de 140000 Ltqs. seront achetecı separeme' 
par voie d'adjudication sous pli cachete le Jeudi 11 Aof 
1938 a partir de 15,30 h. au local de l' Administratiol 
Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent rcmettre 
~a Pr~,sidence de la Commission le jour de l'adjudicatiel 
jusqu a 14,30 h. leurs offres, une garantie provisoire ~ 
5500 Ltqs. pour le contenu de la liste 1 et 8250 Ltq 
pour celui de la liste il, les certificats exiges par la l~ 
et un certificat de competence delivre par le Ministe~ 
des Travaux Publics. 

Lcs cahiers des charges sont en vente au prix 1 
425 Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. 

(3808) 3 4 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

Par raiıon du elaangeme-nt des heures du service dans not 
Administration leı adjudications enumerees en baa qui ont e 
annoncees Be feront aux memes jours mais aux heures indique' 
en leurs regards. Les offres doivent etre remiıes jusqu'a u' 
heure nvant les heures fixeea (4072) 

Objets Date Jour L'he~ 
1 - Bandes telegraphiques 4.7.1938 Lundi 11 
2 Produits pharmaceuliques 5.7.1938 Mardi 11 
3 - Huile de terebenthine ,. ıı 1 

" 11 .. .. - Bois de ebene 1 
n " 

5 - Amiante, Klinguerit, 
linolcum, ete. 

verre, 

6 - Dechet de eoton 
7 - Fraiseuse plane 
8 - Acides, saven, graphite, 

blanc de zinc, ete. 
9 - Ampoules elcctriques 

10 - Cricı 

11 - Enveloppes et chambre 
a air pour autoı 

12 - Coffres-forts 
13 F ours a recuire 
14 - Machines pour imprimer 

leı billeta 
15 - v erins pour tlemonter 

les essieux 
16 - Divers ressorts 
17 - Pieeea de rechangc 

pour locomotives 
18 In.tallation de lavage 

6.7.1938 
7.7. 1938 
d.7.1938 

13.7.1938 
15.7.1938 
19.7.1938 

25.7.1938 
26.7.1938 

1 8.1938 

1.8.1938 

4.8.1938 
10.8.1938 

11.8.1938 
12.8.193i 

Cumartesi 2 .7.938 

Kireç (Aık. Fabrikalar) -'~ 728 

Merercdi 
Jeudi 
Vendredi 

Mercredi 
Vendredi 
Mardi 

Lundi 
Mardi 
Lundi 

Lundi 

Jeu~i 

Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

Koyun eti (İzıııir Memleket Haat.) .ı': 730 
Boya, vernik, üstübeç, okıit dö fer (D.D.Y.) S 731 
Dai malzemesi (İat. Jan41r. SAK) ~\; 7» 
Sıiu eti (Marnıara ·Üssü bahri Komut.) •\! 731 
Et (Darüştafaka Direk.) Ne. 734 

il 
11 
11 

11 
1 1 
1 1 

ı ı 

ıı 
il 

ti 
ıı 

• Bidon Ye çuval (Ask. Faıı.rikalar Ticaret Kalem.} No. 735 
Sebze, meyve, peynir, şeker v.s. (Afyon Lisesi Direk.) No. 
* Kutlu vapuru (İst. Defterd.) No. 736 
Ekmek, un faaulye, pirinç (Eskişehir Ktıltür Direk.) No. 737 
.Elbise (lıt. Yükçüler Cemiyeti) Ne. 739 
Kar11kol binası işçiliği (Bilecik Vil.) No, 741 
• Bina ankazı (Ank. Belediyesi) No. 742 

Saaıedi 2-7-1938 -------Chaux (Dir. Gen. Fabr. Milit.) No 738 
Viande de moutoıı (Hôpital Re~. lzmir) No 720 
Couleur, Vernis, ceruse exyde de fer ete. (Clı. de Fer Etat) 73 
Articles pour oıontagnea (Com. Ach. Command. Gen. Surveil 

l>ouan. Iat.) No 731 
Viande de bocuf (Commnnd. Naval Marmara) No 731 

n (Ligue lnstruction Turque Nouroıımaniye) No 734 
* Bidona et saes (Dir. Fabriqucs Militaires Seetion Com.} No 
Leguıneı e~ provision (Dir. Lycee Afion) No 735 
• Vapeur •Koutlou,, (Defterdarat lst) No 736 

ı 
Proviaion (Dir. lnstr. Publique Eskichelur) No 737 
Coıtumes (Association des Portefaix) No 739 
Maioa d'oeuvreı po11r eonatr. eorps de garde (Vilayet Bilcdji~ 


