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a) Münakasaıar 

fı ~aat, T aJT>irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Bina inş. : 2 ad. (temd) 
Dıvar ve ahır tamiri 

Pencera imaliyesi: l,;400 ad.·kapı imalivesi; 3200 ad 
Mimarkemal ilkokulu tamiri · 
Albayrak ,, " 
Kanape boyanmaıı: 85 ad. 
Necati ilkokulu tamiri 
lsmetpaşa • ,, 

Keskin ka:ıuı bir ve ik"ınc'ı ok il ·1 D b u arı ı e oğan ey 
köyü ilkokulu tamiratı 

lnfaat ve tamırat için evvelce ilin edilen münakualar 
saatlannın tebdili 

Rampa ve ıundurma inş, 
Bağırsak temizleme evi inş. 

aç. eks. 

aç. eks. 

" paz. 
aç. elcı. 

" 
" 

aç. eks. 

" 

6703 66 
2692 09 

934 83 
509 50 
195 22 
105~ -

63'J 68 
4'428 . 

2597 30 
1864 o~ 

-
1 laçlar, Klinik ve ı· 

spençiyari alat, Haıtane Lev. 
Diş . rontkeni ile ünit 

Mensucat, Elbise, Kundura, Ç 

iş elbisesi: 58 takım 
Yazlık elbi•e: 207 tak, 
Bekçi elbiseıi: 18 tak. 

amaşır v.s. 

aç. eks. 2750 

paz. 261 -
aç. eks. 1138 50 
kapalı z.beh.23 

~atbaa işleri • Kırtasiye 
- Yazı hane Levaaımı 

Tayy · 
b

. are pıyango biletleri el plinı butmlması· 140 
ın ad -f' k . · ' 

. . . ur çe. 10000 ad.-fransızca: 10000 d 
re.sıaılı afi .. : ıooou d • . ve 

K 
T & • 

ırtuiye: 46 kal. 

Kereste-Tahta v.s. 

Me .. e kal . 2 3 • Al. m • meşe dilme: 120 ad. 

~!!Ya, ve büro eşyaaı, Muşamba-Hala 
Portatif dertAir karyola: 189 adet 

_Nakliyat - Boşaltma · Yükletme 
lnh' ı 
T~ ·~•r ar mamulatı nakli: 14000 t. 

utua nak:iyeıi: ö2000 ııamılık 

v,s. 

A~aç ltesil · · 
1 me11, yontulmuı ve ormandan kamyon· 
llra naklı: lOOOOO ad. 

Mahrukat, ~i~,~akine yagları v, s. 

Gaz: 107 t k . 
t k ene e - benzın: 340 teneke - vakum: 30 
ene e - valvalın· 4 ten ı_ .. t'" - 30 L s- . · eıı;e - ua upu: ıı;. 

omı~ok kö niirü: 250 t. (temd) 
Benzın: 15 t. (temd) 
Kok köaürü· 50 t 
G ' • · gaz ya2'ı: 1 t. (temd) 

azyaR-ı (temd) 

_Müteferrik 

~ııfılt: 20 t. (le1rıd) 
.enız telgraf kc l l I· 

1ıa ııi ıçin remorkör veya v <•11111 
N •~ur kiralanına11 
aklıye ko b ç· şuın ayvanı: 2 d 
ıınento künlc: 1000 d a . 

Bükülür bakır boru: 3~0 m 
Tek katlı tr . · 

ansoıısyon kayışı: 700 
~ oı. 

-E:.!'Zıtk, Zabire Et S b ' , e ze v. s. 
Kuru ot: 100920 k ~ 

· temd) 
" " 103350 

Ekrııek e . " " 
' p Jnır ve seb:ze (te d) 

n 105 t. m 
Koyun eti 

Sadeya~: 3 5 t ( 
Ele • · temd) 

aaek, et k 
Muhtelif • erz11 ve sebze (temd) 
M erzak: 37 kalem (temd ) 

uhtelif erx.k: 21 k 1 . 
M ht 1. a em (temd ) 

u e ıf erzak: 26 kalem . 
Koyun eti· 6 t 
Ek · · • yoturt: 7 t. 

a:ıck (leaıd.) 
Çorbalık pirinç: 30 t. 
Saıaın: 600 t 

Kuru Üzüm: 24 

b) M·· 
- uzavedeler 

K ayın kereste: 199 ın3 

aç. ek1ı1 . 

" 

aç. eka . 1612 32 

paz. 2457 -

aç. ekı. 14700 
1200 

kapalı z. 

aç. eks. 7361 87 

t. 26 -

paz. 

2600 
pnz. 4052 

paz. 
nç. elcı. 2000 -

" 
951 --

" 
1090 -

aç. eks. 2523 50 

" 
2583 75 

- -
kapalı z. 
aç. ekı. 2272 

paz. 

paz. 

kil(ISU 11,50-0, J 7 

kapalı z. 5400 

" 
9000 

" 
6240 

açık art. 

202 

195 
140 

-

206 25 

20 
86 

121 23 

185 -

1102 -
90 

102 14 

487 50 

195 
303 75 

150 -
71 33 
81 75 

189 50 
194 -

585 -
207 90 

225 - 89 

405 
695 
468 

Müracaat yeri Gün 

Kütahya Hava SAK 7-7-38 
• Şarbaylığı 13-7-38 

Türkiye Kızılay Cem. U. Mrk. 5-7-38 
Anhara Vilayeti 14-7-38 

" Ankara Belediyesi 
,, Vilayeti 

" " 
" " 

" 
i.tmir lnhis. Tütün Fabr. 
Çorum Belediyesi 

M. M. V. SAK 

14-7-38 
5-7-38 

14-7-28 
14-7-38 
18-7-38 

20-7-38 
14-7-38 

19·8·38 

Gümr. Mub. G. K. lat. SAK 16·7-38 

" 
Çankaya Kaymakamlığı 

18-7-38 
11-7-38 

Türk Hava Kurumu SAK 11-7-38 

Saat 

11 
15 
15 
9 
9 

10 30 
15 30 
15 30 
15 

9 

14 
14 

11 

10 -
11 
12 -

l.t. imlik ve Eytam Bankamı 15·7-38 10 -

l>.D. Y. Haydarpaşa 26-7-38 10 30 

Gümr. Muh G. K. lst. SAK 16-7-38 10 30 

Mersin lnlıi!lar. Başmüd. 7-7-38 10 
Adan& Tütün Fabr. Müd. '.ı7-7-38 13 
Kızıla) Mrk. U. Reis. 8-7·38 

İzmıt Belediye.si 27-7-38 11 

Adliye Vekaleti Ank. 18-7-38 11 
iktisat " ., 13-7-38 10 
Çorum Do~. ve Çoc. Bak 20-6-38 ilib. 1 ay 

,, Vılayeti 27-6-38 ,, 10 ~ün 

Adana Belediyeıi 11-7-38 10 
lst. PTT Müd. 5-7-38 l~ -

M. M. V. SAK 15-7-38 9-13 -D.D. yol. H. pa~a 25-7-38 10 30 

" 25-7-38 10 30 

" 26-7-38 10 30 . 

Edırne Tuğ. SAK 7-7-38 10 30 
7-7-38 15 -" Edirne Kültür Dir. 11-7-38 9-

Kocaeli Cezaevi Oir. 11-7-38 15 -
lzmit Viliıytti 11-7-38 15 
Kütahya Hava SAK 7-7-38 tO -

Liıeıi Dir. 8-7-38 " H-
Çorum Do~. ve Ço. Bak.evi 20 6.38 den it lay 
Çorum Vilayeti 
Tekirdağ Vilayeti 

27.6.38 den it. 10 gün 
6-7-38 

" Aıkeri ~AK. 11-7-38 
l<onya Doğumevi Dir. 7-7-38 
Kırklareli Tüm. SAK 19-7-38 
Kırklareli Tüm. SAK 16-7-38 

• 19-7-38 

Devi. Orman İd. Karabuk 1'.l-7-38 
Revi. Amir. 

15 -
11 ve 15 
H-
11 -
11 
18 -

a) MÜNAKA 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
Ankara Valiliğinden: 

Ankara merkez l\timarkemal ilk okulunun tamiratı 93 ı 
lira 83 kuruş, Albayrak ilk okulunun tamiratı 509 lira 50 
kuruş üzerinden ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

Taliplerin şartnam yi görmek üzere hergün kültür direk
törlüğüne ve 14 temmuı 938 per~embe günü sabahleyin ~a· 

at 9 da yuzde 7,5 ınuvvakkat teminat akçelerini husu~i mu
hasebe vezne ·ine yatırarak alacakları makbuzla vılayet daimi 
encümenine müracaatları. 

• * • Keskin kazası merkez birinci ve ikinci okullarile 
mezkur kazaya bağlı Doğ,ınbey köyü ilk oknlunuıı tamiratı 

4:t.~8 lira ke~if uedoli üzerindı•n aı;ık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnameyi görmek İ::;tayenleriıı hergün kültür direktör· 

lüğüne ve eksiltmeye gireceklerin yüzde 7,S muvakkat tc· 
minat akçcleriai hususi ınulıa ebe vezne ine yatırarak 18 
temmuz 938 pazartesi günü saat JSte vilayet daimi cncünıe· 
nine münıcaatlan. 

* • • Ankara merkez Necati ilk okulunun tamiratı 1059 lira, 
İsmetpaşa ilk okelunun tamiratı da 639 lira 68 kuruş keşif bede
li üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

Her iki okulun ekailtm~si ayrı ayrı yapılacaktır. 
Talihlerin şartnameyi görmek üzere her gün kültür direktör

lüğüne ve ekailtmeye gireceklerin O O 7,5 muvakkat teminat ak
çelerini hususi munasebe veznesine yatırarak 14 temmuz 938 
perşembe günü saat on beş buçukta vilayet daimi encümenine 
müracaatlara. 

h.mir Belediye inden: 
Basmahane civarında yaptırılacak bal santrala binası için 3 a

det tecrübe kazağı ve 2 açık sondaj yapılması işinin açık ek iltme 
ile ihalesi 2?./7/93S Sah günü saat 16 ya temdid edilmiştir. Keşif 
bedeli 1050 lira olup keşif ve şartnamesi başmühendislikten teda
rik edılir. İştirak etmek istiyenler 78 lira 75 kuruştur muvakkat 
teminat makbu;ıu veya banka teminat mektubu ile söylenen gün 
ve saatta encümene gelirler. 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden 
Kerestesi ve hırdnv t t'Şya11 cemiyetimizce temin edilmek şar

tiyle resmi ve nümunesi veçhile 6400 adet pencere ve 3200 adet 
kapı yaptırılacaktır. Bu işleri yapabill'cek olanların bu miktar 
doğrnınayı kısmen veya tamamen ne müddet zarfında ve ne fi· 
yatla yapabileceklerini bir teklıf halinde 5 temmuz 938 salı günü 
saat onbeşe kadar Kızılay C. Umumi merkezine bildirmeleri. 

istiyenler pencere ve kapı resim ve numunelerini umumi mer
kezimizde görebilirler. 

Ankara Belediyesinden: 
lll5,22 lira bedeli keşifli şehir bahçesindeki S!i kanapenin bo· 

yanması işi 5 temmuz 938 sala günü saat 10,30 da belediye en
cümeninde pazarlıkla verileceğinden isteklilerin müracaatları ilan 
olunur. 

Kütalıyn Şarbaylığındaıı: 
Hayvan paz.ırıııın duvarlarının ikmali ve taıızifat lıay

vaııları ahırı \'C :.<!ircniıı keşif ve şarlıınme i daire inde iıı
~m.;;ı açık ek-:iltmcye kunulınuştıır. Bedeli keşfı 2692,9 Jira, 
muvvakkal teminalt 202 Liradır. İhale 1 :3.7.938 çarşamba gli
nü saat 15 t • beledi) e encümeninde yapılacaktır. Talibler 
~artnameyi lıergün beJedive fon daire@nde görebilirler. 

Kütahya Havn Satınnlma Komisyonundan: 

28 haziran 938 ah günii s:rnt 15 te ihale i mukar-
rer bulunnn 6703 lira 66 kuruş bedeli keşifli 2 binanın in
şa::;ına istekli çıkmadığıııdaıı eksiltme 7 lf~mınuz 938 per
şeıııhe giinü saat i.1 de yapılmak üzere 10 gün müddeti~ 
uzatıldığı illin olunur. 

lzmir İnhisarlar Tütün Fa brika!'Jıodan: 
Fabrikamızda yükleme ve boşaltma işleri için bir rampa ve 

sundurmanın inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2597,30 muvakkat teminatı 195 liradır. Plan ve şartnamesi her 
zaman fabrikamızda görülebilir. istekliler bu işi yapabilecekle
rine dair Nafıadan ehliyet veıikası göstereceklerdir. Eksiltme 20 
temmuz 938 çarşamba günü saat 14 de Alsancaktaki fabrikamız· 
da yapılacaktır. 

Anlı.ara Encümeni Daimisinden: 
İcra Vekilleri Heyeti karnrile Memurin yaz ev imi çnlı ma 

saatlerinin 8 ila 14 olarak tahdid edilmesi dolnyısile 2490 :sayıla 
kanunun hükumlerine tevfikan evvelce nat IS te ihaleleri füin e• 
dilen intaat ve tamirat ve sa irenin nıezkur lJÜnlerde sabahleyin 
saat 9 da ihaleleri yattılacağından alakadaranın malumu 'Olmak 

-~~~~~~~~~~~"!'!!!!!!!'!!!~!!!'!!!~~!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!! '!"!!!."'!~!!"'!"'~~~~~~~"!!!!!!!!!!!!"!~""!!""~!!R"!'~~""!-~'."."--..... ı üzere ilin olunur. 1 
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Çorum Belediye Başkaribğ'ından: 
M iitef errik 

! 

Mezbeha yanında Belediyece bağırsak temizleme evi yapıla

caktır. Keşif bedeli 1864 lira 2 kuruştur. Yüz.de 7,5 muvakkat 
teminat 140 liradır. 
Eksiltme açık usulile 14.7.938 tarihinde perşembe günü saat 14 

de Belediye daireıinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin bu 
gibi taahhüt işlerinde bulunduklarına dair vesika ibraz eyleme• 
leri zaruridir. 

· Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü 

600 kilo flatin vernik 

Satıoalma Koruisyonundao: 1 

ile 120 adet (23,328 M3) 6,00X0,16X0,18 eh'adında meşe dilme, 
muhammen bedeli 1612 lira 32 kuruş muvakkat teminatı 121 lir• 
23 kurut olup açık ekıiltmeıi 26.7.1938 salı günü saat 10,30 d• 
yapılacaktır. 

7o0 metre muhtelif eb'atta tek katlı transmiyon kayışı mu· 
hammen bedeli 1090 lira muvakkat teminatı 81 lira 75 kuruş o
lup açık eksiltmeıi 26-7-1938 ulı günü saat 10,30 da yapılacaktır· 

Plan, keşifname, eksiltme şartnameleri Belediye dairesindedir. 
Herkes gösebilir ve bir suretini alabilir. Fazla izahat istiyenlerin 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: 
~hlli Müdafaa Vekaleti Satınalma Koınisyoııunuan: 

Bir adet diş rontkcni ile ünit açık ek ıllıneye konulmuş· 
tur. Tahmin edilen bedeli 2750 lira olup ilk teminat parası 
206 lira 25 kunı:;lur. ihalesi 19 ağustos 938 cuma günii sa· 
al 11 dedir. Ek:,iltmeye gireceklerin 2190 say ılı kanunu 2, 
3 üncü ınadpeleı iude i~teııilen helgeleril~ ilıale gün ve ;:,aatın
dn M\1V satınalına komi-.yonurıda hrızır bulunmaları. 

fi ektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

D. D. Y. 9 un~u. İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 2311.60 lira olan 21 kalem muhtelif elektrik 

tuli açık eksiltme usulile 18.7.938 pazartesi günü saat 1 5,30 da 
Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın alınacaktır. Bu işe gir
mek istiyenlerin yü7de 7,5 nisbetinde teminat ve nizami vesika
lariyle beraber komisyona müracaatları lazımdır. Şartnamel"r 
parasız olarak komisyondan verilmektir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Gümr.ük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Kom.dan 

Eşyanın cinsi Miktarı Taıiınlanan İlk 

Gü. mh. Dz, mürettebatı 58 takJm 
için iş elbisesi 

tutarı 

lira k. 
261 

ieminatı 

lira k. 
20 

Portatif demir karyola 189 tane 2457 185 
İhalesi 16.7.938 cumartesi saat 10, I0,30 da yapılacaktır. 
Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde pazar-

lıkları yapılacaktır. • 
Evsaflara komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve ka

nuni vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğündeki ko
misyona gelmeleri. 

• • • Gümrük Muhafaza deniz mürettebatı için 207 takık yaı:

lık elbisenin 18.7.938 pazartesi günü saat l 1 de açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Taaınlanan tutarı 1138 lira 50 kuruş, ilk teminatı ~6 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. görü le bitir. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
* * * 

189 tane portatif demir karyola alınacaktır. Bak: Mencucat 
sülünunda Gümrük muh. Genel Komut. satınalma komisyonu 
ilanına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Türk Hava Kurumu Satınalma komisyonundnn: 

26 ncı tertib piyango biletleri için 140.000 türkçe 10.000 fran 
sızca el planile 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. Temmuzun 11 
inci pazartesi günü açık eksiltme ile münakasa yapılacağınd'\n 
istekli olanların şartnamesini görmek üzere Pıyango Direktörlüğü 
Muhasebesine muracaatleri. 

Emlak ve Eytnm Bankasından: 
46 kalem kırtasiyenin satın alınması açık eksiltmiye konul

muştur. Eksiltme 15.7.938 cuma günü saat 10 da Bankanın İstan
bul Şubesinde Hususi komisyonun önünde icra edilecektir. 

İsteklilerin şartnameyi ve satın alınacak kırtasiye listesini İs
tanbul şubemiz müdürlüğünden almalnrı ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 
"' * • 

2 m3 meşe kalas ile 120 adet çam dilme alınacaktır. Bak: 
Müt. sütununda D. D. Y. ilinma. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 
iktisat Vekaletinden: 

Makam ve hizmet otomooili ve motosikletleri için sahn alına· 

cağı evvelce ilan edilmiç olan 15 bin litre bnnzinin ihale günü 
olan 29.6.938 tarihinde toplanan komisyona bir talip müracaat 
etmiş ve teklif etmiş olduğu fiat dn layikihad görülmemiş oldu
ğundan ihale artırma ve eksiltme kanununun 5.i üncü maddesine 
tevfikan 13. 7.938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat ona hı· 

rakılmıştır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Kızılay Merkezi Umumi Reisliğinden: 

Orman resmi cemiyetimize aid olmak üzere: 
Akdağmadeni ormanlarından, Orman idareıince damgalanmış 

10 · 15 santim vasati kuturda ve 3 metre boyunda yüz bine ka
dar yuvarlak ağacın kesilmesi ve balta ile yontularak orman ci
varında kamyonların girebilecegi yere kadar nakli. 

Orman civarında kamyonların girebileceği yere kadar getiril
miş yuvarlak ağaçların Kırşehir merkez kasabası veya Sekili 
iıtaıyonu veya Çiçekdağı kasabasına teslimi işleri; 

Müteahhide verilecektir. 
Yukarda yazılı her iki işi birlikte veya yalnız birini teahhüd 

etmek istiyenler metre mik'alJJ hesabiyle meı.kür işleri ne kadar 
müddet ve ne fiata yapacaklarını en geç Temmuz' un sekizine ka
dar teklif mektuplariyle birlikte merkezi umumiye bildirmeleri 
ilan olunur. 

Bu iş hakkında faz.la malumat almak isfiyenler Merkezi Umu-
miye müracaat ederler. 

300 kilo sikatif vernik 
45 şişe siyah ispirto verniği (yarımşar kiloluk) 

200 kilo japon lak 
Tahmin edilen bedeli 2230 lira olan yukarıda mikdarı ve cınaı 

yazılı malreme askeri fabrikalar u:num müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 23.7.938 tarihinde cumarteıi günü sııat 10.30 
da açık &ksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 16S lira 75 kuruştur. 

• *• Tahmin edilen bedeli 80.l lira olan on ton gümüş kumu 
aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komiıyonun
ca 16.8.938 ıalı günü saat 1 O da açık ekıiltme ile ihale edilecek
tir. 
Şartname paaasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat temi-

natı 6ü liradır. 

* • • Tahmin edileo bedeli 1500 lira olan bir adet aleminyumdan 
mamul hamızı azot deposu Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez Sııtınalma komisyonunca 16.8.938 salı gilnü saat 10.30 da 
açık eksiltme ile ihale edilecelttir. Şartname parasız olarak ko
miıyondan verilir. Mmuvakkat teminat 112 llra 5 \) kuru,tur. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
Harta Gn. Drk. için 30 adet Topoğraf şemsiyesi. 50 adet şa

bış açık ekıiltme ile alınacaktır. 
Eksiltme 15 temmuz 938 cuma günü saat 10 da Cebecide Har· 

ta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 1590 lira, muvakkat teminatı 119 lira 25 

kuruş olup makbuz veya banka mektubu kabul olunur. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin • yukarıda yazılı gün ve saatte 

teminatlariyle birlikie komisyona gelmeleri. 

,..* * Harta Gn. Drkt. için 25 adet şimşir ve 25 adet kemik ol
mak üzere 50 adet mıkyas cetveli pazarlıkla alınacaktır. Dairede 
mevcut numunesi gibi ve ayrıca içerisi yumqşak bir kumaş veya 
deri kaplı . madeni bir muhafazası bulunacak olan bu cetvellerin 
muhammen bedeli 400 lira, muvakkat temin11tı 30 liradır. 

Pazarlık 12 temmuz 938 salı günü saat onda Cebecide Harta 
genel direk. binasında Satınalma Ko. da yapılacaktır. 

Bornova Belediyesinden: 
Bornova belediyesi için 6 altı adet otobüı şası ınaakaroseri 

11atın alınacaktır. 
Muhammen bedel yirmi bir bin altı yüıı: liradır. 

Şartnameyi görmek istiyenler Bornova bf'lediye riyasetine mü 
racaat edebilir. 

Ekeiltme kapalı zarf uıulile 29 7 938 Cuma günü saat 16 da 
Bornova belediyesi daimi encümeninde yıtpılacaktır. 

Muvakat teminat 1620 bin altı yüz yirmi liradır. 
Teklif mektupları eksiltmenin açılma ıaatından bir aaat evveli

ne kadar Bornova belebiye encümenine verilecek.tir. Posta ile 2ön· 
derilecek tekliflerin yukarıda yazılı saatte kadar gelmesi 
ve dış zarfın mühür mumn 1le kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

Bozöyük Belediye Riyasetinden: 
Su aboneleri için 50 adet soğuk su saati alınacaktır. Bu ıaat

lerin haiz olması lazım gelen vasıflar eksiltme şartnamesinde yazı
lıdır. Talipler şıutnameyi her ı.aınan görebilir ve istiyebilirler. 
Saatlerin Beherinin muhammen bed<!li on dört liradır. Teminat 
akçesi elli iki lira elli kuruştur. İhalesi 15 Temmuz. 938 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 de Bozöyük Belediye Encümeninde 

yapılacaktır 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Açık eksiltme ile satın alınacağı evvelce ilan edilen 20 ton aa

fa lt için talip çıkmadığından ihale müddeti uzatılmıştır. 
Keşif bedeıi 2600 liradır. Muvakkat teminatı 19; liradır. İhale.si 

Temmuzun 11 inci Pazartesi günü saat onda belediye encümenin· 
de yapılacaktır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bozcndaa - Kum burnu ve Paşaliman- Balyoz deniz telgraf kab

* * * 40 bin parça çamaşır yıkaması. Bak erzak ıüturıunda Yükıek 
Deniz ticareti Müd. ilanına. 

* • * 
2500 tane velenıe ahnaeaktır. Bak: Harici Askeri kıtaatı ilin• 

larına. 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebı Müdürlüğünden: 

Mikdarı Çoğunat/ 
Cinsi Çoğu Azı Mubam. f. Çogu Azı re muh· 

tutarı tutarı teminatı 
Kr. S. Lira K. L. K. L. K· 

Ekmek 20000 16000 Kilo 27 2000 1600 150~ 

Toz şeker 2200 2000 " 27 595 540 
Kesme şeker 1200 1000 ,, 29 50 354 295 121 f, 
Pirine (Vionola) ~500 2000 ,, 27 675 540 
--------------------------------------------~____.! Patateı; 2600 1800 " 7 182 126 
K. sovan 2000 1800 " 5 100 90 
Tuz. (yemek için) 600 400 " 5 30 20 
Tuz (sofra için) 150 " 9 50 19 14 25 
Yumurta 25000 22000 A. 1 85 462 50 407 
Limon 15000 10000 A. 2 50 375 250 
S. Yoğurdu 1200 1000 Kilo 22 264 220 
Reçel 1400 1200 " 48 672 576 
Sabun 700 500 ,, 35 245 175 
Kutu salçası 400 300 " 65 260 195 
Konsarve bezelya 250 150 " 55 137 50 82 25 

1 

Zeytin 1500 1400 ,, 42 630 588 
Sirke 1500 1000 ,, 9 135 90 

1 K. çalı fasulye 1400 1:!00 ,, 17 238 204 
1 K. Barbunye 41'0 300 " 11 50 46 34 50 
1 Nohud 250 200 " 16 40 32 

Mercimek (yeşil) 250 200 " 15 37 50 30 
Mercimek (kırmızı) 150 100 " 12 18 12 

358,s' 

Üzüm (çekirdeksiz 600 500 " 23 138 115 
Kuş üzümü 100 50 " 22 22 11 
Çam fıstığı 100 80 ,, 105 105 84 
Süt 1000 800 ,, 12 120 96 
K. Y ogurdu 1000 800 A. 5 50 40 
Un 1700 1200 Kilo 17 255 204 
Pirinç unu 200 150 ,, 22 44 33 
Makarna 350 300 " 26 91 78 
İrmik 200 150 " 17 34 25 50 

N......;iş_as_·t_a __________ ıs_o _____ 1_00 ___ ,, ____ 20 ______ 3_o ____ 2_0 ___ ___,1 

800 600 " 45 360 270 Beyaz peynir 
Kaşer peynir 
Kuru kayısı 

Ispanak 
Kök kereviz 
S. yaprak 
T. yaprak 
Enginar 
Domaks 
Pallicaıı 

· T. Ç. fasulye 
T. Ayşe K. 
T. Barbunye 
S. Kabağı 
H. Kabagı 
Salatalık 

500 400 " 65 325 260 62 t 
300 ı.'lo ,, __ 5o ___ ı_5o __ ı_2_s ____ ,..,./ 
2500 2000 " 7 
1 ()O 800 " 10 

50 30 ,, 22 
50 30 " 16 

ı200 1000 A. 6 
2000 1800 K. 8 

IOOOO 8000 A. 4 
400 300 " 10 

175 
100 
11 

8 
72 

160 
400 

40 
800 600 K. il 88 
400 300 " 13 52 

140 
80 
6 60 
4 80 

60 
t4ı 

320 
30 
66 
39 

1000 800 " 8 80 64 
6()() 500 " 5 30 25 

1500 1200 A. 2 50 37 50 30 
5()(10 4000 demet 1 50 40 Maydanoz 

lolarının tamir ve ıslahı işinde kullanılmak üzere en az 25 en çok Dereotu 800 600 " 1 8 6 
45 gün müddetle bir romorkör veya vapur kiralanması pazarlığa Pırasa 
konulmuştur. Pazarlık 5.7 938 salı günü sut 12 de İstanbul bü· K b h arna a ar 
yük postane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğünde müte1ek- T. Bam ,0 
kil ahın satım komiıyonunda yapılacaktır. Gündeliği 90 lira hep· T. Baki~ 
sinin 4050 lira muhammen bedeli olup muvakkat teminatı 303 lira 1 T. Bezelye 

75 kuruştur. 1 T. Sovan 
Y. Salata 

1500 1400 Kilo 4 llO 56 
150 100 A. 16 24 16 
400 300 K. 19 76 57 
800 600 " 6 48 36 
200 100 " 12 24 

1200 800 demet 1 25 15 
2500 2000 A. 1 25 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
! Muhammen bedeli 17.160 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2 
İ ton bağ teli 1/811938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usu
l lile Ankarada Nafıa Vekaleti binasında satın alınrcaktır. 

D. Biber 350 300 Kilo 10 35 

12 
10 
20 
30 
15 Marul 800 600 A. 2 50 20 

Havuç 1000 800 Kilo 7 70 56 

Semizotu 500 400 " 4 20 16 1 Bu işe girmek istiyenler 1287 liralık muvakkat teminat ile ka-
nunun tayin ettiği veaikaları ve Nafıa müteahhidlik desikası ve 
tekliflerini ayni gün sant IO a kadar İdaremiz Malzeıne dairesin
de Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

L_a_h_a_n_a _____ ı_oo_o __ s_oo __ ,_. _ 5 50 4~ ~ 

Sade Urfa yağı 2000 1500 Kilo 100 2000 1500 l~ 

Şartnameler parasız olarak Ankıırada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Dağlıc eti 7000 6500 K. 47 3290 3055 

Z-e-y-ti_n_y_a_ğ...;;ı _;, _____ 12_0_0--1-000----,, -52 624 520 ~ 

Ç:..a_m_aş.:..ı_r...;;y;...ı_k_am __ a __ 40_oo_o __ 3000 __ o_P_a...;rç;...a_ 2 50 IOOO 75U ~ 
2~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden Kuzu eti 1200 lOOo " 47 564 470 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 İhale saatleri: saat 9 da, 9,30 da, 10 da, 11,30 da, 12de, 12,45 

grup mabeme ve eşya her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı 13 de, 13, 15 de ve 13,30 dadır. 
gün ve saatlerde ihale edilmek şartile Haydarpaşada Gar binası 1- Mektebimizin Mayıs 1939 nihayetine kadar ihtiyacı olan 
içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın karıda cins ve miktarları yazılı erzak ve saire satrn alınmaları ~ 
alınacaktır. ayrı yarı açık eksiltmive konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 2 - Eksiltme 18 7/938 pazartesi günü yukarıda gösterilen saııl 
gruba ait hizalarında ya:ııh muvakkat teminatlarile birlikte ek- de Yüksek Deniz Ticareti mektebinde toplanacak satınalma kol 
siltme günü saatine kadar komisyona mürecaatleri lazımdır. yonunca yapılacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bina11 içindeki ko- 3 - Bunlara aid şartnameleri almaği ve görmeği arzu edenler ıİ 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. teb muhasebesine müracaat etmelidirler. 

IOOO adet muhtelif eb'atta çimento künk muhammen bed c: li 4- Eksiltmiyc gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 rl 
2000 lira, muvakkat teminatı 150 lira olup açık eksiltmesi 27.7.38 maddelerindeki şartları haiz olmaları ve muvakkat teminatların• 
pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır . Yüksek mektepler muhasebeciliğine yatırdıklarını gösterir malct 

300 metre muhtelif eb'atta bükülür bakır boru muhammen larmı veya bank mektuplarını ibraz etmeleri ve ticarethane (' 
:bedeli B5 I lira muvakkat temlnatı 71 lira 3 i kuruş olup açık ek· şirketler hamına eksiltmeye gireceklerin dahi noterden musal 
ailtınesi 25 7/ 19381 pazartesi günü saat IO.JO da yapılacaktır. vekaletnamelerini komisyona göstermeleri lazımdır. 

2 metre mikabı (20 adet) 4,00XO, 25XO, lO ebadında meşe kalas 
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lzmir Levaum 
Miktarı 

Kilo 
1980 
8580 
6600 
2640 
9760 

Amirlıği Sahnalma Komisysnundan: 

Taze kabak 
Taze faaulye 
Patlıcan 

1 

* • • 
1- Karaaiaç barut deposunda mevcut 2000-2250 kilo 

kadar hurda çinko pazarlıkla satılacaktır. 
2 - Pazarlık 15.7.938 tarihine rastlıyan cuma 

günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-

D.D.YOLLARı İŞLETME u. MUoURLÜ6ÜN~ 

480 

Taze bamya 
Kırmızı domates 
Taze biber 

Mlstahkem mevki Foça mıntakası kıtaahnın açık eksiltme su 
retile münakaaaca bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı altı 

kalen sebze ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına · 
(caktır. 

İhalesi 5 temmuz 938 salı günü saat 15 buçukta kışlada izmir 
Levaztm amirligi aahn komiıyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 1931 liradır. 
Teminatı muvakkate akçeai 144 lira 82 kuruıtur. 

Çankırı Veteriner Direktörlüğünden : 

20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan ve talip çıkmadı 
.ğı_ndan eksiltme müddeti on gün uzablan aygır deposu ayğırları 
•çın elınacak kuru ota eksiltme günü olan 29 haziran 938 tari
hinde dahi talip çıkmadığından arttırma eksiltme kanununun 43 
Üncü maddeaine tevfikan 20 temmuz 938 çar,amba günü saat 16 
da ihale edilmek üzere yine eıki şartname dairesinde bir ay 
?'e~detle pazarlığa konulmuştur. Taliplerin mezkur kanunun 20 
ıncı maddesi mucibince muhammen bedeli üzerinden verecekleri 
te~ina~ katiye makbuzları ile birlikte gün ve saatte Vilayet en . 
cumenıne gelmeleri ilin olunur. 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan S? den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zetelen okur ve tetkik eder. 

1 l 
Beher taneıine tah . . 

2500 tane l mın edılen fiatı on bir lira olan iki bin ili 
ve enae kapalı z fl k . 21 temmuz 93B ar a e sıltmeye konulmuştur. Eksiltme 

• perteınb M •• tınalma ko . d e gunu saat 10 da Ankarada M.M. V.Sa-
mıayooun a ya ı k i ruttur ş t . pı aca hr. lk teminatı 2602 lira 50 ku-

• ar namesı 138 k 
dan alınır Ek ·ıt uruşa M.M.V .. Satın alma komisyonun-

. aı meye Jrİ ki k . kanunun 2 ve 3 Ü M rece er anunı teminat ve 2490 ıayılı 
. ncu maddele · d ı . lıf mektublarını ek 'it rın e yazı ı belgelerle bırlikte tek-

•• me ••atından b b h l b' . kadar AnkRrada MM V S e eme a ır saat evvı-lıne 

o 

• • · atınalına ko · mısyonuna vermeleri. 
(60) (4128) 1-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Yapılacağı ilan edilmiş olan eksiltmelerin, 
mesai saatlerinin değişmesi hasebile, tatile 
tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler a-.., 
şagı şekil dahilinde tadil olunmuştur. 

!steklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saat
lerı nazarı itibare almıyarak bu tashihli sa
~~ler dahilinde eksiltmelere iştirak etmeleri 
luzumu ilan olunur. (4093) 3-4 

Saat 14 yerine saat 1 O da 
,, 15 ,, ,, 11 de 
,, 16 ,, ,, 13 de 

• 
• • • 1:- idaremizin Tekirdağ şarap fabrikası 

rne'>ı ' b · 500 mucı ınce ton rekompoze maden 
zarlıkla satın alınacaktır. 

ıçın şartna-C \ 
kömürü pa-

.. n- Pazarhk 6.Vll.938 tarihine rasthyan perşembe gü
nu ~aat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin-
dekı Alım Ko · k ili- nusyonunda yapılaca tar. 

Ş Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
ubeden alınab T 
iV- İstekl'l 1 ~r. l k · · t · d'l ~ t ta ı erın pazar ı ıçın ayın e ı en gun ve saa · 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Ko · l (3778 4 4 mısyona gelmeleri ilan o unur. ) -
• 

F 
l- İdaremizin Muğla M~s;akil Müdürlügüne bağlı 

etbiyed k. 8 . · · b' e ı arut deposunda şartname ve proıesı mucı-

~nc: Yaptırılacak tamirat ile duvar, iskele ve bekçi evi
~ıu ınşaatı 15.6.9.18 tarihinde ihale edilmediğinden yeni-
e~ pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
.- - Keşif bedeli 267 4 lira 66 kuruş ve muvakkat te

rnınatı 200 liradır. 
3 - Fksiltme 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

~at 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

t ~- Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde 
k~~ısa~I~~ ~~~azım ve Mubayaat Şubes~le Muğla Mü~t~

Mudurlugunden ve Fethiye Memurlugundan alınabılır. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat

ta Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4008) 2 4 

si Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ~atılacak nıallar mahallinde hergün görülebilir. 
4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona müracaatları. (4075) 2 - 4 

• 
• • • 

1- idaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme su-

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 10 adet lavaj tesisatı mal
zemesi 12.8.938 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile 
Ankara'da idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 1200 liralık muvı>kkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün aaat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malze me Daireıinden, 

Haydarpaşa'da Teıellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
(3889) 4- 4 

yu için şartnamesi mucibince 14000 metre tulünde ve 100 
MiM kutrundeı font boru ile müfredatı listesinde yazılı 
hususi aksamı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Satın alınacak boru ve malzemenin muhammen 
bedeli Sif İzmir 25000 lira ve muvakkat teminatı 1875 
liradır. 

lll- Eksiltme 9.7.938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

1 
(l~MMl*1\~ill "hi3WMl1Jli•ll"ll 

iV- Şartname ve listeler parasız olarak hergün Leva
zım ve Mubayaat Şubesile İzmir Baş Müdürlüğünden a
lınabilir. 

V - Eks!ltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat
sız tekliflerini bu işe aid kataloklarile birlikte münakasa 
gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka
b'Jliinü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı 
haiz olmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

V!- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
İnhisarlar Tuz Fen şubesinden alacakları vesika ve 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4045) 3-4 

* * 1- İdaremizin Sivas Başmüdiirlüğüne bağlı Harglin 

Gureba haatahaneıine lüzumu olan 26,500 kilo koyun ve 500 
kilo kuzu etinin kapalı zarf usulile 15.7.938 cuma günü saat on 
beşte ihaleıi ilan edilmiş isede ihale saati tatile tesadüf ettiğin
den mezkur etlerin ihalesi aynı gilnde saat 11 de iıtanbul Va
kıflar Başmüdürlüğü Komiıyo"lunda yapılacağından teklif mek
tublarının ona göre ihale saatinden bir aaat evveline kadar ko-
misyona verilmeai veya gönderilmesi ilan olunur. (·1136) 

(Suite de la 4 eme page) 

Vacoum, graisae, valvaline et benzine (Vil. Tchoroum) No. 739 
Baacule (Municip. Ank.) No. 739 
Foin et orge (Vil. Tchoroum) No. 739 
Bottineı et kilima (Com. Achat Command. Gen. Surveil. Douan. 

lıt . ) No. 741 
• Tabacş (Dir. Monopol~s Bafra) No. 741 
Pain (Procurcur Gen. Bafra) No. 741 
Charpente (Oir. Denizbank Suc. İst.) No. 742 
Articles pr. planeura (Dir. Gen. Liguc Aviation Turque) No. 742 
Viande de boeui (Com. ebat Piace Forte Tch nnakkale) No . 745 
Mazoute, huile .,r. machinc et benzine ( Municip. Tchanakkalc} 

No. 745 
Constr. route (Municip. İzmir) No. 744 

Charpente, aable, clous, pierres ete. (Dir. Com. Marit. İst.) N. 744 

tuzlasında şartname ve -projesi mucibince yaptırılacak 
5098 lira 47 kuruş keşif bedelli idare binasile 6117 lira 
41 kuruş keşif b~dclli iki memur evinin inşaatı kapalı 

zarf usulilc eksiltmeye konmu~tur. 
ll- Heyeti umumiycsinio keşif ~edeli l 1215 lircı 88 ku

ruş ve muvakkat teminatı 81 J.19 liradır. 

, Peaux pr. jaquetteı (Com. Achat İnt. Marit. Kasimpacha) N. 744 
* Demolition d 'une maison (Municip. Ank.) No. 744 

111- Eksiltme 5.7.9.\8 tarihine rastlayan Salı günü saat 
11 de Sıvas Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda ya· 
pılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesile Ankara ve 
Sıvas 8<'.şmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için diplomata 
mühendis veya fen memuru veya mimar olmaları, olmadığı 
takdirde aynı evsafı haiz miitahassısı inşaatın sonuna ka
dar daimi olarak fş aşında bulunduracakları ve bu 1 
gibi 10,000 liralık inşaat yapmış olduklarına dair Nafıa j 
Vekaletinden musaddak müteahhit vesikası ibraz etmeleri 
icabettiği gibi şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı bil'- 1 

umum evsafı haiz olmaları lazımdır. 1 

VI- Mühürlü teklif müktubunu, kanuni vesaik ve yüz- ı 
de 7,5 parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar 111 üncü 

1 

maddede adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilmiş olması lazımdır. (4006) 4 - 4 

• * • 
l- Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacak 600 

ton çavdar sapınının eksiltmesi teklif edilen şartlar kabul 
edilmediğinden l O gün temdit edilmiştir. 

il- Pazarlık 8.Vll.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şube den alınabilir . 

1 V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saa·t
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 392 t) 3 -4 

• • • 
Şartname ve numunesi mucibince 150.000 metre 

düz beyaz kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 5.Vll.938 tarihine rasthyan salı günü 

saat 13,JO da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edile-n gün ve saat
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3673) 4 - 4 

• • * 
1- Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 metre A-

merikan bezi pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 7.Vll.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 
ıV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7 ,5 güvenme paralariıle birlikte yoka rıda adı 
ieçec Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3638) 4-4 

Costumes et bottines (Municip. Afion) No. 743 
Conıtr. hotel (Municip. Ardahan) No. 743 
Constr. ba~im . ecole lPresid. Maison du Peuple Seyhan) No. 74,'\ 
Constr. habitations pr. fonctionnaires et bat. administra tif a la 

saline Hargune (Dir. Gen. Monopolesj No. 743 

• Les aateriıquea indiquent une ve nle par voıe de au ı enchcrcı 

Salı 5.7.938 

Yenı yapılmakta olan Ômerbey okulu binasının ait kat davarları ve 
betonarme bağlama U8lalı~ı (Ômerlc.öy ihtiyar Heyet i) N 725 

Merz nronda yap. etüv, çıımaşırhane, 8U deposu, cephanelik v 8 . in-
şaat ile elektrik tesis. (THK Genel Mrk.) .,: 729 

Kalın kınnap (lnhis . U . Müd.) .\:O 731 
Tong a ipi ., • ., .\e 731 
Ke!lme şeker • ., ., .\': 731 
Tıbbi ec7a ve malzeme (DOY) .\~ 732 
Mahru ti çadır (lnhisarlar U. Miid) .\~ 732 
Kötnaviçe ., ., ,. J\~ 732 
Bey~z peynir (Ank . Ln.) N. 732 
Neft yag-ı (DDY) N. 73-t 
Meıe kereste (DDY) N. 734 
Gaz {lst. Beled.) N. 733 
Kuru ot (Manisa Tüm.) N. 733 
Bulgur (lıı:mir Lvz. ) N. 733 
Dıvar tamiri (l:r.mir Beled.) N. 735 
Kö mür nakli (DDY) N. 735 
Çizme (lııt . Beled.) .\! 735 
Odun (Çorlu Kor SAK) .X• 736 
Kuru ot (Lüleburgaz Tüm.) .X 736 . 
Sebze (Afyon Kor SAK) ,,: 736 
lnbiıarlar mamulatı nakli (l:rmir İnhis. Başmüd . ) ,\:. 738 
Muhtelif yollar inş . (Ank . Beled.) .\! 739 
Mualece (Çorum Vil.) .\~ 739 
Vakum, gres, valvalin ve benri'"I (Çorum Vil.) .\: 739 
Baskül (Ankara Beled.) -'': 739 
Yulaf ve kuru ot (Çorum Vil.) .\! 739 
Fotin ve kilim (Gümr. Muh. Gen . Komut . lst.) .\' 741 
• Tütün (Bafra lnhis. Başmüd .) .\: 741 
Ek mele. (Bafra C Müddeiumum.) .\! 741 
K.!reste (Deni:ı:bank lıt. Şub . Müd.) .\ : 742 
Planör malzemesi (Türkkuşu Gen. Dir.) X• 742 
Sıtır eti (Çanak. Mat. Mvk.) ,,! 745 
Ma:ı:ot, makine yağı ve benzin (Çanak. Beled.) .\~ 745 
Yol tamiri (lzmir Beled.) .\! 744 

Kereste, çivi, kum, beton demiri, taş ve kum (İst. Deniz Tic. Müd.) 
.\: 744 

Caketlik deri (Deniz Lvz. SAK) .\ :. 744 
• Ev yıkılmaaı {Aıık . Beled ) X 744 
Elbiıe ve çizme (Afyon Beled.) .\' 743 
Otel inş . (Ardahan Beled.) .\~ 743 
Okul binası inı . (CHP Seyhan lıyönk . Bnşk . ) J\~ 743 
Hargün tur:laııında yap . 2 memur evi ile idare binası inş . (lnhi ı . U. 

Müd.) .\~ 743 

. • Önlerinde yıldız i,areti olanlar rnüzayedeye a ittir. 

imtiyaz aabibi ve yazı İf)eri 
Direktörii: lamail Girit 

Buddığı ']er : ARTUN Baaunevı 
C.Riat.- Rillur •olcak No. 10 



ceme Annec- No. 748 LUNül 
{~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!I!~~~~~!!!!!!!!~.._~==~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~;;;;~;;;.~~~~~~~ 

ABONNEMENtS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 
.. .. 
.. .. 

450 
850 

1500 

Etrıınger: ll moia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

Quotidieo des Adjudication 

•• u A 
AZE E ---·-

4 J2illet 19~ 

ADMINISTRA l"ıoı" 

Yoghourtchou H:ı.n 

ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T el~phone: 49442 

Boite Poııtale N. 1261 

Pout la Publicit~ s'adreıı er 
i. 1' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~legraphique : 
lıtanbul - MÜNAKASA 

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

A) Adjudications au Ra aıs 

Modc 
d'adjudicat. 

Prix 
~limatif 

Heure G • .utioa. Lieu d'adjudication et du 
pr • vı ıaoire Cahicr des Chargeı 

______________________ __;;.__ ____________________ __ Jours 

Coostruction-Repara'tion- Trav . Public11·Materiel de Construction-Cartographıc --------------:------- -- - - - -
Rcp. mur et ecurie 
Constr. de deux bit. (•j.) 

1 Constr. fenctres: 6400 p.· conıtr. por tes: 3200 p. 
Rep. ecole prim . Mımar Kemal 
Rep. ecolc prim. All:ayrak 
Pcinture canapes: 85 p . 
Repnr. ecole prim. Nedjati 
Repar. ccole prim. lımetpacha 
Reo. ecolea prim et sec. kr.za Keskine et ccole 

prim. vi llage Ooghanbcy 
Les a<ljudjcations pr. constr. et repar. annoncc pre

cedemment auront lieu a 9 h. 
Conatr. une remP.e et un depôt 
Constr. local pr. nettoyage boyaux 

Publique 

Publique 

2692 09 
67,03 66 

934 83 
,, 509 50 

Gres a gre 195 22 
Publique 1059 -

" .. 

Publique 

• 

639 68 
4428 -

2597 30 
1864 03 

202 -

195 -
140 

Municip. Kutahya 
Coaı . Achat Armec . Aerien Kutahya 
Comite Cent. Croiss.nt Roug-e Turc 
Vilayet Ankara 

" Mun. Ankara 
Vilayet Ankara 

.. 
" 

" 

Fabr. Tabacs Monopole lzmir 
Mun. Tchoroum 

13-7-38 
7-7-38 
5-7-38 

14-7-38 
14-7-38 
5-7-38 

14-7-38 
14-7-38 
18-7-38 

20-7-38 
14-7-38 

ıs -
11 -
15 -

9 -
9-

10 30 
15 30 
15 30 

15 

9 

14 
14 

Produits Chiıniques et Pharmaceutiques · lnstruments Sa~ita!res-F ourniture pour Hôpitaux 

Roentgcn pr. dents 

Ha bıllenıent - Chaussures 

Habits de travail 58 complcts 
Unıformes d'ı'te 207 c:omplet 
Costumes p. srardicns: 18 completa 

Tissus- Cuırs. 

Tra va ux d' lmprimerie-P apeterie 

lmpresıion plans at afficbea loterie aYiation: 140000 

p. en turc, 10000 p. en françaiı et 10000 p. 
avcc des figure• 

Fourniture bureau: 46 lots 

Publique 

Grc a gre 
Publique 
Pli cach. 

Publique 

" 

2750 -

261 -
1138 50 
la p. 23 

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapi serie ete. 

Lits en fer portatifs: 189 p. Gre a gre 2457 

Bois de Construclion, Planclıcs Poteaux ete. 
Madriers de sapin: 2 m3 chevrons: 120 p. 

Transport- Chargement- Dechargement 

Transport d'nrticles 01oııopolıaes: 1400 t. 
Transport tabac: 32000 caissee 
Coupage bois et transport de jusqu'nux 

camions: 100000 p. 

Combustible - Carburant-liuile" 

Publique 1612 32 

publique 1470 O 
1200 

Plı cache 

Petrole: 107 bidons- benzıne: 340 bidona- vacoum: Gres a ıre . 1361 87 

30 bidons· valvalinc: 4 bidon•· dechet de coton: 
30 k. (aj ) 

Semi·coke: 250 t. (aj.) 
Benzıne: 15 t (aj.) 
Cokc: 50 t.- petrole: t. (•i ) 
Petrole (aj.) 

Oivers 

Asphalte: 20 t. (aj ) 
Location d'un bateıu ou remorqueur p. rep . cable 

teleıraphique 

Tuyaux de ciment: 1000 p. 
Tuyau:ı:: de cuivre: 300 m. 
Courroie de transmission: 700 m. 

Chevaux d'.nttelage: 2 tctes 

Provisiomı 

Diverses provisionı: 31 -lota (aj) 

• " 21 .. .. 
' Viaııde de mouton: 6 t. • yoghourt: 7 t. 

Pain et provision (ai) 
Riı. pr. ıoupe: 30 t. 
Paille: 600 t. 
Raisins secs: 24 t. 

Provisiona: 27 lots 
Pain: 105 t. 
Foin: 2 lot 
Bcurrc: 3.5 t. (aj.) 
Pain, sucre, la it, yoghourt et legumes (aj.) 

Pain, vİ•nde, proviıion et legumes (aj) 
1 Viande de mouton 

Gres a gre 

Gre a grc 

Publıquc 

n 

,, 
Gres a gre 

Gre a grc 

PJı cach 

.. 
" 

Publique 
Pli cachc 
Publique 

Publıqne 

n 

.. 

la t. 26 

2600 • 

4050 

2000 
951 

10,0 

5400 -
9000 
6240 

2272 -

206 25 Com. Ach. Mınist . Def. Nat. Ank. 19-8-38 11 -

20 
86 

185 

121 23 

1102 50 

90 -

102 14 

487 50 

195 -
303 75 

150 -
71 33 
81 75 

405 -

675 -
468 -

585 -

201 9u 

Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan.lst. 16-7-38 1 o -
11 ,, 

Kaymakamat T chankaya 

Com. Ach. Ligue Aviation Turque 

18 7-38 
11-7-38 10 -

11-7-38 

B•nque lınmobilicre et des Orphelin• l!!!t . 15-7-38 ıo 

Com. Ach. Coınm. C. Surv. Douan. lst. 16-7-38 10 30 

1 Expl. Ch. de Ft: r Etat 1-1 . paclıa 26·7-38 10 30 

Dır . Monepoles Mersine 7-7-38 10 -
Dir. Fabr. Tabacs Adana 27-7-38 13 

Comite Central C:roissant Rouge Anlt. 8-7-38 

Municip lzmıt 

Minist. Justic~ Ankara 
Min ist. F.conoıııie Ankara 
Dir. Creche Tchoroum 
Vilayet Tchoroum 

Municip Adana 
Dir. P. T. T. lst. 

. 
27-7-38 14 -

18·7-38 11 
13-7·38 10 

1 moısa partır de 20·6-38 
10 jours a ,, ,. '.l7·G·38 

11-7-38 
5 7-38 

10 
12 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 25-7-38 
'..!5-7-38 
26 7-38 
15-7-48 

ıo JO 
10 30 
10 30 

n 

" Cem. Ach . Minist. Def. Nat. 9 13 

Creche T chorou m 
Vılayet ,, 
Com. Ach Milıt. Tckirdagh 
Chef Med. Crcchc Konia 
Com. Ach. Div Kirklııreli 

" .. 
Vilayet Tekirdagh 
Pr nitcncier Kodjaeli 
Com. Ach. Birgade F.dırnc 

a partır de 20·6-38 1 mois 
,. '27 6-38 10 jourı 

11-7-38 11 
7.7.3s 14 -

. 19-7-38 11 -

16-7-38 11 -
19-7-38 18 -
6-7-38 15 

11-7-38 15 -
7-7·38 ıs 

" Armee A<'rien Kutııhya 7-7-38 10 -
Dir. Jnstruc. Pub. Edirne 
Oır. Lycee Kutnhiıı 
Vilayet lzmit 

11-7-38 9 -
8-7-38 

1 l-7-38 
14 -
15 -

1 Avis Officiels 
Du Ministere des Travau; 

Publics 
Par suite du changement dea heures de service ' 

Jes Departements Officielı, l'heure de l'adjudicatioo 
tuyaux en fonte et de leurs accessoireı, adjudicatiolS 
devait avoir lieu le lundi 1 s Juillet 938 a 15 h., ; 
ramenee iı l I h. du meme jour. 

Ceux qui participeront a l'adjudh.~ation doivent ' 
mettre leurs offres le meme jour jusqu'iı 10 heures. 

(21112) (4120} I" 

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

120 tonnes fils telegraphiques et 2 tonnes de fils 
ligature d'une valeur estimative de Ltqs.17. l60 sero 
chetees par voie d' adjudication sous pli cachete le L 
1-8-938 a l 1 h. au loca\ du Ministcre des Travau1 
blics a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remetb 
la Prcsidence de la Commission au Service des Apf 
visionnemments de notre Administration le jour de 
djudication jusqu'a IO h. leurs offres une garaotie P' 
soire de Ltqs. 1287 les certificats cxiges par la loi t 
certificat de competence dclivre par le Ministere 
Travaux Publics ' 

Lcs cahiers des charges sont dist ribue'I ııratuite1 
a Ankara par le Service des Approvisionnemments 
Haydarpacha par le Bureau de Reception. (4148) 

De L'Administration Generale des Chemins de f 
et des Ports de L'Etat Turc 

Des pieccs de rechange pour locomotives gıoıi 
formant les contenus d'une 1 ere liste d'une valeuf 
mative de 85000 Ltqs. et d'une 2 eme liste d'une ' 
estimative de ı 40000 Ltqs. seront achetees separt' 
par voie d'adjudicat~on sous pli cach ~te le Jeudi t I 
1938 a partir de 15,30 h. au local de l' Administf 
Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent rc111et 
la Presidence de la Commission ie jour de l'adjudi~ 
jusqu'u 14,30 h. leurs offres, unc garantie provis01 

5500 Ltqs. pour le contenu de la liste 1 et 8250 
pour celui de la liste 11, fes certificats exiges par 
et un certificat de competence delivre par le Mi111 
des Travaux Publics. 

Les cahiers des charges sont 
425 Ptrs. aux Caisses d'Ankara et 

Mardi 5·7· 1938 

en venle au J'~ 
de Haydarpaşll 

(3801) ~ 

Mains d'oeuvre pr. conıtr. mur au bat. ccole Omerkeuy 
des Anciens Omerkeuv) ~! 725 

ConsFr. reservoir d'eau, depot de munition, installation el' 
ete. iı Merzifon (Ligue Aviation Turque Ank.) ]\~ 729 

Ficelle (Dr. Gen. Monopoles) ~; 731 
Corde pour emballage (Dir. Gen. Monopole•) ·'~ 731 
Sucre (Dir. Gen Monopoles) .\". 731 
Praduitl pharmaceutiqueıı ı Chemin de Fer Etat) .\; 732 
Tentea cc:,niques (Dir. Gen. Monopoles) .\" 732 
Canevas (Dir. Gen. Monopole•) .\:. 732 
Fromare ltlanc (lnt. Ank.) .\'; 732 
Huile de tcrebenthine (Chemins de Fer Etat) ~'~ 734 
Boiı de sapin (Chemin de Fer Etat) No. 73:1 
Petrole (Municip. lst.) No. 733 
Foin (Div. Manisa} No. 733 
Constr. mur (Municip. lzmir) No. 735 
Ble concasse (lnt. lzmir) No. 735 
Transport d'houille (Chemins de Fer Etat) No. 735 
Botlineı (Municip. lst.) No. 735 
Sois (Corps Armee Tchorlou) No. 736 
Foin {Div. Lulebourgaz) No. 736 
Lcgumes (Corpı Armce Tchorlou) No. 736 
Transport d·arliclea monopoles (Dir. Princ. Monopoles b 
Constr. de diverseı routes (Municip . Ank.) No. 739 
Mcdicamenb (Vil. Tchoroum) No. 739 

(Lire la suite en 3mc pare) 


