
\ ·ı. 
• . .. . . -- - a.ır. •• ---·· - ··- 1 ~ - - - • ··- ,', __ ·_: '.,3 -

. . -----

CUMARTESİ 20 Ağustos 1938 

&1111111111111111111111111111111111111111111111!. 
::: -... -::: ABONE ŞRTLARI : 

= = ::: Türkiye için kuruş -
! 3 A YLIGI .ısn ~ 
i a " s10 E 
... 12 ~ 1500 = 
1 ==~ .. !~~~~-~.':.~.__ -- - ~ 
S Resmi makbuz mukabili olmj : 
s... ld = ::: yau tediyat makbul df'ği ir. § 
11 •ıı111111111111111111111111ıııııııııııııııııı'i 

Hergün çikar ikdisadi, mali, ticari 
il ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

E İDAREHANE E - -: Y oburtcu hım lnci knt : 
- b -: Nô. 3 ve 4 : - -: G·ılata, Per~cmbe pazarı : - -- -: hın Şartları E 
E İdnrehanemızue görü~ülür :; - -- -: Telgr. İst. MÜNAKASA : - -: Telefon 49442 : - ·---- -- -: Posta kutt:su N. 1261 : - -iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

o 

GA~E'fESH 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

'=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~ 

HARICi EKONOMiK 
HABERLER 

1 Mütteahhitlerin Dikkat Nazarına 

Devlet Demir Yolları ve Limanları U. Müdürlüğü 
1.9.938'den itibaren yapılacak eksiltmelerde "Mütteah
hitlikVesikası" araııılmıyacağından, 1Eyli'ıl 1938den son· 
raki eksiltmelerine iştirak edeceklerin bu vesikaları ib
raz etmelerine lüzum kalmadığını resmen ilin etmiştir. , 

Kanunlar, Kararnameler, 
Ticaret muahedeleri 

Ölçü ve Ayar işleri 
pamuk-1 plik-Manifatur a 

= .... (Dünkü ausbadan devam) 

~ÇESTER 16 ağustos İplik işleri memun edecek 

1
•). - Liverpol'dan da bir derecede değil dir, hazi

. 
0 Uııduğuna göre pamuk randa epeyce muamele oldu, 

ıııda temmuz ayı zar- fakat devam etmedi. İplik 
1-., 0ldukca muhim muame· fabrikatörleri ehemmiyetli sı

~ldu. Bu senenin pamuk parışlar beklemektedirler. 
lcıı_ ti hakkında borsada Amerika pamuk ipliklerinin 

· l . tın bedbin tahminleri kalın numaraları üzerinde az 
~i~ır etti. bir miktar satış oldu. Mısır 
~ •tl,r sağlam kaldı, pa· pamuk ipliklerinden de ehem· 
~ ıtr olunan arazi hakkın- miyetsiz sıparışlar oldu, fakat 

· ~lt nezaret hususi tah- bu muamelelerin kafi olmadı
'-'il eı:a bir az fazla olarak ğına kani olmamız için şunu 
~on acre ilin etti, fa· zikredelim ki geçen senenin 

Rusyadan kereste ihracı 

Bu senenin ilk dört ayları · ruble kıymetinde 252,428 ton 
zarfında Rusyadan 9,87 mil- ihraç edilmişti. Şu halde iki 
yon altın ruble kıymetinde senenin dört ayların ihracatı 
78,515 ı ton keres~e ihraç o-
lunmuştur. Geçen senenin bu arasında m~~tardan yü~de 69 
dört aylarında takriben iki kıymetten yuzde 47,5 hır fark 
misli, yani 18,81 milyon altun I vardır. 

Selanik Beynelmilel Sergisi 

2 - Areometrelerin nevile
rine göre ayrıca gözetilecek 
vasıfları. 

3 - Areometrelerin umumi 
muayene usulleri. 

4 - Areometrelerin hususi 
muayene usulleri, 

5 - Areometrelerin nevile
rine göre muayene hususiyet
tleri talimatname ile bildi
rilir. 

Tesmiye 

Madde 12 - l 32 inci mad
de aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

1 - Areometrelerin tesmi

~\in hiç bir ehemmiye- haziran ayında 14.27 4.000 lib· 
dı, zira malüm dir ki ra iplik ihraç olunmuşken bu 

ttibreler ve ıayir vası- sene haziranda 8.4 ı 7. 700 litra 
lloksan bir araziden ihraç olunmuştır. 

~ııa.ıı.uı alınabiliyor. Manifatura üzerinde, hususi SELANİK 16 ağustos (hu- nisbetle iştirak edecektir. 
~\lk zer' olunan ma• olarak bezler için memnuni- susi) - Selanik beynelmilel 1 Türkiyenin de iştirak ede· 

yesi umumiyetle saplarının 

içine yerleştirilmiş ıskala ka
ğıtları üzerinde yazılmalı ise 
de sapın inceliği veya yazıla
cak tesmiyenin uzunluğu İcab 
ettiriyorsa bu tesmiyeler areo
ıiıetrenin karnının içine ya
pıştırılmış elverişli kAğıdlar 
üzerine de konulabilir. Areo
metrenin karnının üzerine ya
zı veya marka koymak mem
nudur. 

ha 1 k .. ld' yetbahş işler yoktur. Bu se- sergisinin teşkilatile meşgul w. b . e atı.de mu1"ar· 
d va ar ço guze ı, k d k . d . 1 d w cegı u sergıy u 

11. '1ıa korkulacak günler nenin il 6 ayın a geçen se- omıte en ışar o un uguna . . 
"it, L_ nenin bu altı aylarında olan nazaran sarf olunan bütün rer memleketlerde ıştırak e· 

L q.•ada zarar verilebi- l · · · 1 · k b'ld' · ~ "'di l satışdan % 28 noksan mua- gayret er ıyı netıce er vermış- dece terini resmen ı ınnış· 
•t,•e er vuku bulabilir. mele olmuştur. Mamafih Hin- lerSdir. . b lerdir.-
dt f ı~a dahili mu~me- . . k ergı u sene geçen sene- l L h y 
· lalıyet yokdur. iplik dis~an tacırlerı az ço s~t!ş lerden daha şümullü olarak A manya, e istan, ugos 

1111 k d ettiler. Galgata ve Karaşı ıçın 1 yunan ihtisadiyatı teşhir ede- lavya, İtalya, Romanya, Ar-
• S>~k ın pamu mevcu • ham bez ve kasarlı mallar bilecektir. navutluk, ve Bulgaris 

•ıS> •ıalmışsada, mü- Bombey için basma ve boya- l Dahili teşebbüsler, bahusus tan. Bunlardan başka tabii lr.:~~1tla.r alamadıkları i· 
~ lı mallar, Cava ve Singapur Makedonya sınai ve zırai mü- ecnebi hususi müesseseler de 

.~ -ı...1;::.~er. külliy~tli pa için fantezi mallar satıldı. Mı · esseıeler bu sene büyük bir ı iştirak edeceklerdir. 

11
_ P•ınutu üı:erinde az sırdan, Şar~. Ka~ipd.en ve pi-

~·~ ... u 1 ld G. yasamızın muıterılerı olan sa-
·~ - aıne e o ı. ıza . ' ı co t ,. d yır memleketlerden ıayanı n ract nev ın en . 

._nen· .k. . kA 1 kayd bır muamele olmadı. 
ı.._ ın ı ıncı anun N l . . . w 

~d,r t r k eşro unan ıstatıstıge nazaran 
••d 

1
. es ım etme geçen senenin haziran ayında 

l l' • 1 •atışlar oldu, 154.794.000 mikap yarda ma· 
Q "- •braaı (453 aram) 1 
~"-da 

6 
• nifatura ihraç olunmuş ikent 

d il 88 pena rad· 1 b . h . 
~ir (b. ı u senenın azıran ayında 

ll'ı) ır pena 1 10 96,068,000 yarda ihraç olun-
muıtur. 

--~~----· .... ~~~-
bakır piyasası 

~")• 
. ')ttıd bakır istoku Tem-
~ • 40,00() ton eksil

ti~ ..... 'd• ~nda Birleşik A-
1 '-''llaleJc ,97 t ton ve di

d 'ellat eUerde l 92.524 
~~. 11 551495 mev
., ;11te11 T 

"11.SOQ enı uzda bu 
tona kadar in· 

miştir. Birleşik Amerikadan 
haziran ayinda 10.440 ton ih
raç olunduğu halde temmnz
da 13.343 ton ihraç olun
muştur. 

Londra maden borsasında 
bakırın " Standard ,, nev'i 
39.14/4. "Elektro,, nev'i 45.7/6 
sterlinden satıı olmuıtur. 

lı. Qllğclay fiyatının yeni bir sukutu 

~'(Jo"~ 
~ t 16. -. ş· 1.. A -. q\lb\lb ıma ı -
~tile t ~~ piyasasında 

,. li oJt~ 1111 huidayın
lt •u•,dın . 

'"kut L~nııı aurette 
qyd olundu. 

Bu sukutaRusyanın Anvers pi
yasasında ucuz fiyata külliyet
li miktarda buiday satmasına 
gayret etmesi fayiaiı sebeb 
olmuıtur. 

2 - Areometre taksimatı 
üzerindeki tesmiye aletin cin
sini ve ne için kullanılacağını 
şüpheye düşütm ~yecek tarz-
da göstermeli, eğer Areo

Memleket haberjeri 
metrenin kendi adı bunubil
dirmiyorsa hangi akıcı olduğu 
ayrıca yazılı bulunmalıdır. 

3 - Areometrelerin hangi 

Üzümlerimizin "Anbalajı,, 
suhunet derecesinde doğru 
göstereceği üzerinde yazılma· 
lıdır. 

meselesi 4 - Areometrelerin üzer· 
lerinde yukarıda bildirilen 
tesmiyelerden başka bunların 
yapıldıkları sene ile fabrika

Bu sene yenilik olarak İz
mir kooperatifi kendi nam ve 
firması albnda 9-1 O kiloluk 
kübik ve gayet şık sandıklar
da İatanbula üzüm sevk et
mektedir. 

Bu üzümler temizlik noktai 
nazarından çok önemlidir. 
Hcilde de esnaf tarafından 
bilhassa müstehlikler tarafın
dan çok rağbet görmektedir. 
Diğerlerine nisbeten 1-2 ku
ruş fazla satılmaktadır. 

Üzüm Kooperatifi bu nev 
ambalajı haylı muvafık gör
müş olmalı ki, bu usulü taze 
incirde de denemek istemiş. 

Son günlerde piyasaya az 
mıktarda, ufak adeta Çekme
ceyj andıran sandıklar içine 
3 kilo kadar incir koyarak 

göndermiştir. Fazla olarak da nın adı ve imalat sıra numa• 
her inciri bir kağıda sarmış, raları da yazılı olabilir. 
böylece temizliğe son derece 5 - Areometreler, içlerine 
riayet etmiş. Halbuki kağıd· l:atırıldıkları mayiatın sapla· 
ların kırmızı boyası inciri bo- rına doğru tırmanıp yüksel
yaaıış ve rağbetli satışa mani dikleri parçaların "Meniskus,, 
olmuştur. en derin yerlerinden sayıla-

••• Üzümler evelce de yaz- rak okunurlar. Süt boya, de
dığımlz gibi mebzuldır. Boz- bagat hülaıaları ve permen• 
caadadan çıkan üzümler \Ça· ganat gibi gayri şeffaf mayi 
vuş) bu gün 18-20 kuruş a· ve mahlulllerdeki okunmalar 
rasında satılmıştır. tırmantının en üst yerinden 

Gebze tavşancıl ve hava-
yapıhr. Böyle olursa areomet· 

!isinden gelen çavuşlar ancak re ıskalasının öyle okunacağı 
9·_12 a~~sında. tart~lmıştır. iz- ayrıca yazılı olmalıdır. 
mır çegırdeksı:ılen geçen haf· 6 - Areometrelerin termo
ta zarfında çok düşkünlük metre derecelerinin santigrat 
göstermişdi Ancak 4-5 ku- il taksimatına göre yapılmış ol
ruşta~ .. sat~lmış~~r:. ~unu gö- duğu, üzerinde bir. ~azı veya 
ren uzunıcıler uzumu kural- işaretle gösterilmelıdır. 
mağa başlamışlardır. 7 - Areometrelerin l\zerle-

rinde, ayrıca tesbit edilmemiş 
ise, ağırlık yüzdesi areomet
releri için P P ve hacım yüz
desi areometreler için de v /v 
işaretle ıöaterilmelidir. 

Yanlış payı 

Madde 13 - 133 cü madde 
aşağıdaki şekilde degiıtiril
miştir. 

Bu nizamnamede yazılı a
reometrelerin yanlış payları 
şunlardır. 

l - Areometre ıskalaları : 
A - Ağırlık yüzdeleri a

reometreleri : 
% % 
1 i göst:-riyorsa 0,4 

0,5 i ,, 0,25 
0,2 yi ,. O, 15 
O, 1 ı ,, O, IO 

B - 0,61 den 0,829 kesafet 
derecesine kadar olan bütün 
kesafet arometrderi, taksi
mat çizgileri kesafet vahidinin 
0,002 ve 0,001 ine göre ise en 
küçük taksimatının yarısı ka
dar. 

Tak.inıat çizgileri 0,0005, 
0,0002 v~ 0,0001 ine gör" ise 
en küçük taksimatının tama· 
mı kadar. Süt dcrtcelerini 
gösterenler de dahil olmak üz. 
re 0,829 dan yukarı kesafet 
areometrel~ri için en küçük 
ıskala taksimatın tamamı ka · 
dar. 

2 - T çrmometrd ıskalaları 
için ıskala taksimatı tam de· 
rcceleri gösteriyoraa 0,4 de
recide. 

0,5 ve 0,2 derece gösteri· 
yorsa 0,2 derece ve O, 1 i gös· 
Lriyorsa O, 1 dcrl!ccdir. 

3 - Yukarıda bütün ıskala 
için konulan yanlıı payların_ 
dan baıka ıskalalarda gözle 
görünür taksimat yanlışl:klar1 
da bulunmalı dır. 

ON İKİNCİ FASIL 

Havagazı sayaçları 

Madd~ 14 - l 34 üncü mad
de aşağıda yazıldığı veçhile 
değiştirilmittir. 

Ayarlanacak havagazı sa· 
yaçları 

İçinden geçen havagazının 
hacmını ölçen ve bu ölçülen 
mikdarı metre sistemine göre 
gösteren ha va gazı ~ayaçları 
ayarlanırlar. Bu sayaçlar yaş 
ve kuru olarak ikiye ayrılır: 

(Bitmedi) 



2 MünakHa Oaıetesi 
--...:...----------------------------------------------------------------------~~-

a) MÜNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara Etlik bakterioloji müessesesinde kori furunu 
üzerine yapbrılacak bina işi 3.9.638 cumartesi günü saat 
JO da Vilayet binasında Naiıa Müdürlüğü odasında toplan
an komisyonda ihaleıi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Ke,if bedeli 6000 lıra 62 kuruştur. Muvakkat temi
•atı 450 lira 05 kuruştur. İiteklilerin Ticaret Odası vesi
kası ve bu işe gireceklerine dair Nafıa Müdnrlüğilnden 
alınmış ehliyet vesikalariyle birlikte ihale aaatında Komis
yona müracaatları. Buna ait keşif ve Şartname her zaman 
Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İzmir İncir ve Üzüm Tarim Satış Kooperatifleri 
birliğnden : 

fz:mirde Darağacında demir iskeletle ve oluklu saç 
kapalı büyük depo inşasına talip olan atelye sahiplerinin 
şeraiti öj'renmek üzere Birliğe müracaatlar ilan olunur. 

Orhaneli Belediyesinden: 
1 - Orhaneli Belediyesine aid ıu deposu Belediyede 

mevcud projeye göre 11.8.938 tarihinden itibaren 20 gün 
müdetle eksiltmiye ko:ıulmuştur. 

2 - Su deposunun keşif bedeli 1245 lira 76 kuruş 
olup mnvakkat teminat akçesi o/o 7.5 besabile 100 lirada 
ihaleyi müteakid bu miktar 0 /o 15 e iblağ olunur. 

3 - Şartname, plan ve diğer evrak Orhaneli Bele
diyesinde her zaman görülebilir. 

4 - Eksiltme 1 eylül 938 perşembe günü saat 14 te 
açık olarak Belediye binasında Encümen huzurunda yapı
lacaktır. İsteklilerin o gün ve saatta Belediyeye teşrifleri 
ilan olunur. 

Göle Malmüdürlüğünden : 
Cumhuriyet gazetesinin 7 ağustos 938 tarihli nüsha. 

sinda ilan edildiği üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuş olan ilçemiz Hükumet Konağının 15055 lira be
deli keşifli bakiyei inşaatına talip zuhur etmediğinden 15 
ağustos 938 tarihinden otuz gün müddetle pazarJığa ko
nulmuştur. Keyfiyet ilan olunur. 

Bakırköy Kaymakamlık binasının tamiri, Bak. İst. 
Beled. ilanlarına. 

Gaziantepte Barut deposunda yaptırılacak bekçi evi 
inşaatı ve depo arazisinin tel örgü ile çevrilme•i işi. Bak. 
İnhisarlar Umum Müd. iUnlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat 

Urfa VilAyeti Daimi Encümeninden : 

ihalesinin 15 ağustos 938 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacağı Cumhuriyet gazetesinin 28 temmuz ve 1 ·5-9 
ağustos tarihli nüshalarında ilin olunan Urfa Memleket 
hastanesinin 938 mali yılı ihtiyacına aid 1041 lira 10 ku
ruş tahmin bedeli 67 kalem eczayı tıbbiye açık ekıiltme
sinin 16 aiustostan itibaren on gün uzatıldığı ve ihalenin 
25 ağustos 933 perşembe günü saat 1 O da yapılacağı ilan 
olunur. 

Elektrik,Havagazi,Kalorifer Tesisat ve Malz. 

Türkkuşu Genel Direktorlüğünden 

Ankara paraşüt kulesiyle, Türkkuşu okul binasında ya
pılacak elektrik tezyinat tesisat kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8.600 lira, ilk teminat 645 liradır. 
İhalesi 26.8.938 cuma günü saat on birde Türkkuşu le

vazım bürosünda yapılacaktır. Şartnamesi, plln ve keşif
leri hergün Levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler belli günde, muayyen saatten bir saat evve
line kadar usulu dairesinde kapatılmıı zarflarını Türkkuşu 
levazım bürosuna makbuz mukabilinde teslim etmiş bulun
malıdırlar. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v .s 

Ankara Belediyesinden : 

1 - itfaiye müdfırlüğtı memur, toför ve eratını yap
( devamı 5iDcl sayfada) 

1 
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. J1~ricr Askerai ·Kıtaal · llanla.rı 

100 ita 150 adet büyük kazan ve 100 ilci 150 adet küçük kazan 
ve 2000 adet kap.-lı bakraç kapalı zarf usulile lnıünakasaya konul
muştur. Büyük kazanın beheri 40 ve küçük kazanın beheri 27, ve 
kapah bakracm heherine 5 lira tahmin edilmiştir. ihalesi 24 ağuı.
tos 938 çarşamba günü saat 1 l dedir. İlk teminab 1503 lira 75 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. Vekaleti Sabnal
ma Komisyonundan alınır. Ekı;iltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel An
karada M. l\ıl. V. Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

(ı07) (51l9) 4-4 

Malatya birlikleri için 20~875 kilo sığıreti Elaziir Sabnalma Kc
misyonunca 2 Eylul ~dö cuma güuiı saat J 1 de kapalı ı:arfJa eksilt 
mesi ile satın alınacakbr. Muhammen bedeli 37n7 lira, ilk teminatı 
~3 lira J2 kuru~tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Jsteklileruı 
eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartnamesine göıe hazırlıya
caklan teklif meklup~arını makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. 

Elazığ merkezi için 28'2875 kilo sığıreti Elazığ .:>atmalma Ko
misyonunca 'l Eylul 9.its cuma günü ~saat ti da kapalı zarf eksiltme
sile salın almacakbr. Muhammen bedeli 50917 lira 50 kuruş, ilk 
teminah 3S1tS lira U kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin eli.siltme günu :.aat ts e , kadar kanun ve şartnamesine 

göre huırlıyacaldan teklif mektuplarım makbuz mukabilinde Ko
misyona vermeleri. 

Hoza_t garnizonu birlikleri için 146000 kilo sığııeti Elazığ Sabn 
alma Komisyonunca 2 Eylül ~J8 cuma günü .. aat JO da kapah zart 
e:\siltmesile alınacaktır. .Muhammen bedeli ~7740 lira, ilk teminatı 
~OöO lira 50 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görüleoilir. lsteklıle

ıin eksiltıııe günü saat !:fa kadar kanun ve 1iartnamesine göre 
hazırhyacakları teklif mektuplarrnı makbuz mukabiliııde Komisyona 
vermeleri l~) l•Ha7 J ~-~ 

.. 
Hepsine tahmin edilen fiai 303573 lira 42 kuruş olan 4-17 J ton 

lavamariıı kömürü 74&0 ton söuıikok ve ~ı~h; toıı linyit kömürü 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. lha!esi /-"·9.:S!:S çar
şamba günü on birdedir. Evsaf ve şartname.si 15 lira 18 kuruş um
kabilinde Sabnalma Koruisyonuudan alınır. ılk lemiaaiı l~U'~ lira 
~l kuruştur. t:ksiltmeye gireceklerio 2490 sayılı kaııunuo 2 J üncu 
maddelerinde gösterilen vesikalarla teıninat ve teklif ınektublarını 

hale saatinden en az. bir saat evvel Ankarada l\ıilli Müdafaa Ve
kileti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (~69) (5442) 2-~ 

60000 kilo koyun, sığır, keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Tahnıin bccleli koyun etiııiıı 24000, keçi e,iııi11 21UUU, sıiJr 

elinin 15000 liradır. ilk teminat koyun etinin 1800, keçi etinin lo75 
sığır etinin 1125 liradır. Eksiltmesi 5.9.938 pazartesi günü saat 1 ide 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komi:.yonda isteklilere gösterilir. 
JstekJilerin verecekleri teklif mekLupları 5.9.938 pazartesi günü sa
at 10 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. lsleklilerin 
belli gün ve saatta Komisyon Başkanlı8ma '1ıcaret Odasında kayıt

lı olduklarına dair yeni sene vesikalarını göslermeğe mecburdurlar. 
Kapalı zarflar Trabı:onda Aıkeri Saıınalma Komisyonuna verile
cektir. (275) (5468) 2 -4 

16000 çift kundura kapalı zarfJa eksiltmeye konmuttur. 
Tahmin bedeli 6720.) lira ili&: teminatı 46IO liradır. Ekıiltmeı i 

2o-8-Y:38 cuma günü 5aat 10 da Er.ıurua1da Askeri Satınalma Ko
n hyonunda yapılacaktır . Şartnamı si her gün Komiıyonda iÖrÜıe

b ılır. Teklıf meldupları beıli gün ve saatten bir saat evvel Komiı
yon Reiıliğine verilmiş' veya posta ile göndeıilmiş bu.unmaL~n 

(2J4) (5269) 3.-4 

lzmir Tayyare kıtaatının ihtiyacı olan 198000 kilo ekmek kapııılı 
z:ırfla müaakasoya konmuştur. ihalesi 2-9-938 cuma iÜnü aaat ı2 
de İzmirde Kışlada mü6tahkem nıevki Satmalma Komisyonund1t 
yapıbcaktır. Tahmin edilen tutan 21780 liradır. ilk teminatı 1633 
l.ra 50 kuruştur. Şartnameıi her güo Komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö~ter
mek mecburiyetiadedırler. Eksiltmeye iştirak edecekLmn 249{) sayılı 
kanunun 2, n Üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı Teı:kaJa
rile ve teaıinat ve teklif meı.tuplarını ihale saatinden ea az bir 
.aat evvel Komiıyona vermeleri. (273) (5466) 2-4 

Hepsine tahmin edilen fiat 211992 lira 50 kuruş olan 10004 ton 
luvamarin kömürü ve 2529 ton sömikok kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. İhales.i 7.9.938 çarşamba günü saat 13 
dedir. ilk teminat 11849 lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 10 
lira 60 kuruş mukabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Sa1ıaalma Ko
misyonundan alınır. Ek .. iltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunua 
2-3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada Milli Mü
dafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

(2ô3) (5443) 2-4 

M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan : 

22-S.938 paı:artesi iÜnÜ eksiltmesi yapılacaA'ı ilan edilen 1000 ta
ne sıhhiye arka çantasına ait fenni şartname ile nümune deA'iştiril
ditinden ve yeniden illna vcrilece&'inden eksiltmesi tehir edilmiştir. 

(200) (562.3) 1-2 

Kapah Zarf usulile Eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından 

Birinci Kısım: 
Cinsi 

Büyük Yazıhane Kiristalli 
Büyük Kütüphane 
Gardirop 
Orta Masası Ki ristalli 
Sığara Masası 
Yazıhane Koltuğu Marokenli 
iskemle Marokenli 

İkinci kısım 
Yazıhane Kiristalli 
Etajer 
Gardirob 
Daktilo Masası 
Sığara Masası Kiristalli 
Y ahıhane Koltuğu 
Jskcmle 

Dershane Talebe Masası 

ilk teminati : 538 Liradır. 

Mık dan 
Aded 

6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 

6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 

30 

Beherinin fiyatı 
Lira 

2'l5 
250 
90 
45 
25 
30 
15 

90 
40 
70 
35 
20 
20 

6 

25 

rıstarı 

Li" 
-ıiSO 

ıs~ 
540 
'tfO 
~ 
ısO 
~J 

~ 

İhale : 3-9-93S Cumartesi Saat : 11 de. 
. 1 - ~~yü~der~ ~~hçeköy~e bulunan ?rman Fa~illtcsi ye; -ıı 

Bma Enstitulerı Profesor ve AsıstanJarı mesaı Odaları içın yu~•'' , 
ınüfredatlan yazılı Mobilyalar (KAPALI ZARF) usulile eksiltıııef 
çıkarılmıştir. , . 

2 - Eksiltme Istanbul Vilayeti Muhasebe Müdürlüğii Daire~" 
de 3-9-938 Cumartesi günü toplanacak olan Fakülte Mubayaat ~D' ~j 
misyonu hu.mrunda saat (l l)de yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak t.tmek istiyenlcrin 2490 sayıla KaoıJ11~ 42 
tarifaıı dahilinde ilk teminat tutan olan (538) Liranın Muhate ~ 
Veznesine yatınldı(ına dair Makbuzla bu Kanunda yazılı ev•a'!w ~n 
haiz olduklarına ve diğer evrakı müsbitelerile birlikle kapalı re r 
l\lektublarırıı ihale ıa&tından en az bir ıaat evvel Komiıyona "' ı\ı 
miş bulunmaları lazımdır. <' 

-l - Şartnameyi görmek ve yapılacak işin resimlerini, eb•d el ~il 
evsaflanm, tar.Ll imallerini ve diğer hususatını görmek ve öl' V 
mek isteyenler tatil günleri hariç h1::rgün Büyükdere Bahçeköf~ )G 
Orman Fakültesine müracaat edebilirler. Arzu edenler Pulunu ) t 
dermek şartile Posta ile isteyebilirler. (5553) 1 t 

D.D.YOLLARI İŞLETME u. MÜOÜRLÜGÜNDf~ ~ 
Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Müdürlüğ'iinden 

. Aşajlıda ıncvkii, miktarı muvakkat teminatı ve mubamı:oe'1 ~ -
d~l!...yazı!!_ balastlar a~yrı ve hat kenarında kabili me.aaba ~ 
teslimi şartiie JU ti, UJt:l salı günü saat 15 te~ir11 ecide U ışletıı>e 
nasın~a kapalı zarf usulile satın alınacaktır. . f Ş 

istekliler teminat ve teklif me"tublarile Nafıa ve diğer ııf1-'ı 
veıikalan ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale .aatinden bir~ 
evveline kadar Komisyona vermeleri laı:ımdır. Şartnameler p• 

4
) t 

olarak Komisyondan verilmektedir. l529JJ 

Mevkii Miktarı Teminat Mu ham·~ 
Muratlı iıtaıyonu 10000 M3 1237,5 lira 165 kur ııf 
Km. 27 4000 M3 300, lira 150 

( 

Keşı f bedeli l 099 lira 28 kuruş olan Bakırköy Jel t 
makamlık binasının boyanması ve çürük kaplama tsbt ~ 
rının tecdidile camekan yapılması işi açık eksiltmeY" ! d 
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım MüdU el 
günde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yaıılı 1 /) 
kadan başka fen işleri Müdürlüğünden alacakları feO ~~ 
liyet vesikasile 82 lira 45 kuruşluk ilk teminat ııı• 

1 
j 

veya mektubile beraber 31.8.938 çarşamba ıtınU saat~) 
Daimi Encümende bnlunmalıdırlar. (~ 

Gaziantep Vilayetinden : ~ 
İdarei hususiyeye ait (2712) lira (35) kuruş ınuhanınıeaı b~ ) 

Evrakı mutbua ve defatir iki ay ı:arfında teslim edilmek 
on beş gün müddetle açık eksiltmey~ konulmuştur. ~,I, 

Taliplerin nümuneleri g-örmek üzere her gün ve ınilı>~1J f 1 

iştirak için de 25 ağustos 938 pcrşembt: günü saat 10 da CP,/ 
(43) kuruşluk teminatı hamilen Gaziantep Vilayet Daimi Enciiıl' 
müracaatları ilin olunur. (5561) 2-4 ~ 

..... - ) 

l - ~ abmin edilen beti eli 8900 lira 9~ kuru ı olan l 70·~/. ı 
lo muhtelH cin• yaı ıebze :!0.8,938 tarihine raatlıyaP c\l "'" 
ııünü 1aat 11.30'da kapalı :ıarf uıuliyle alınmak üıere nıilıı• 
konulmuttur. tıı' 

2 - Muvakk:ıt teminatı 667 lira 57 kurut olup ı•' 
hergün Komiayondan paraıız olarak alınabilir. t/ 

3 - İsteklilerin 2490 sayıla kanunun tarifall dablllllde 
1 

edecekleri k&palı teklif mektuplarını belli ,-ün Ye ıaattell ~; / 
evveline kadar Ka11mpaşada bulunan Komiıyoıı Bqllanhl'::J 
buı mukabilinde vermeleri. (~114) 
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r ...... _·.ln•h•is•a•r•la•r-U•.m:mM•ü•d•ü•r•liı•. ~.ü•n•d•e•n••= ..... I 
Muhammen bedeli muvakkat Eksit-

Ciııai 
Miktarı Beheri Tutarı Teminat menın 

~ Kilo K. S. Lira L. K. Saati 

~~torin -
6000 Jci,, yağı 250 

4&1~ . 
çıvi 2000 

7-
16 -

15 05 

420 ) 
40 ) 

460 
301 

34 50 1 l 

22 57 13 

.__ 1 - Yukarıda cins ve miktarı yaıılı 6250 kilo yağla
'hı Ytiı ile 2000 kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı 

;çık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
h~ - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları 

3 
tında gösterilmiştir. 

salı günü 
Mubayaat 

~~ - Eksiltme, 23.8.938 tarihine rastlıyan 
Ş6btt~da Yazılı saatlerde Kabataşa Levazım ve 

:•ııdeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
l6btd -. Şartnamler parasız olarak her gün sözü geçen 

s'n alınabilir. 
._.ti - İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
~1 trde yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

ıtçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5183) 4-4 

• • • 
~~il- Ş~~ame ve keşif mucibince yaptırılacak Maltepe 
' t . nıotor binası tavanının kapatılması duş ve elek-

2'•1•atı işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2.51 1

":""" Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 

3 
•radır. 

"-.._ Eksiltme 31.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü
~ t 13'te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şübesindeki 

l\o . 
4 lllısyonunda yapılacaktır. 

bed .._ Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen 
sen alınabilir. 

tde )İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
il 1\ ·~ güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-

01bısyooa gelmeleri ilan olunur. (5475) 2-4 

l 
Ilı • ':" İdaremizin kutu fabrikasındaki memur, müstah-
t~ t 1•çilere şartnamesi mucibicce yemek hazırlayıp pa-

2 tlauliyle eksiltmeye konmuştur. 
4ı. ~,;' Eksiltme 31.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü
"'-., 1 lde Kabataşa Levazım ve Mubayaat Şübesindeki 

l'\onı. 
~ı.. a ııyonunda yapılacaktır. 

yüzde 7,5 güvenme parıılarile birlikte yukarıda adı geçen Ke-
misyone gelmeleri ilan olunur. (5184) 4-1 

• • • 

Topçu atış okulu için loo kilo üstüpü 5o metre tülbent ve 2o 
kilo alkol ve şair 14 kalem malzeme 24 8 938 çarşamba günü sat
lo,3o da Tophanede fst. Lv. A. Sa. Al. Ko.da pazarlıkla alınacaktır 
Hepsinin tahmin bedeli 78 lira 4o kuruştur. Teminat 12 liradır 
steklilerin belli saatte ko.na gelmeleri ( 142) (5497) 2-3 1 - Şnrtnam.! ve proje::i mucibince Eskişehir BaşmiiJür

lük btrıasında yaptırı lacak kalorifer te sisatı iti açık e.kiiltmeye 

konmuştur. ı••••••ııiı••••li•llll~~~~~~~!!lll 
2 - Muhammen bedeli 2833 lirJ 49 kuruş ve muvakkat ı 1 

temİnil tt 213 liradır. _ • 
3 - Eksılrmc 22.8.938 tarihine rast lıya n paza rtt•si gıınu ı 1..,lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll•••••,..llll 

saat 13 de Kabata~ta Lc,•azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yap ı lacaktır. 

4 - Şartn:ıme ve projeler 14 kuruş bedel mukabil inde. 
İnhisarlar U. Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube sile Eski
şehir Başmüdür1üğünden alınabilir . 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 
vüule 7.5 gövenıne paralariltı birlikte eksiltme için tayin 
P.dilen gün ve ıaatte yukarıda adı geçen KomisyCJna gelmderi 
ilan olunur. (5181) 4-4 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince 50.000-150.000 adet • i 00" 

kıloluk tuz çuvalı satın alınacaktır. 

il - BP.her çuvalın muhanımen bedeli ,,42,. kuruştur. 
111 - Eksiltme, 21.8 938 tarihine rastlıyan çar~anıba günü 

saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mnbayaat Şubesindeld Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parbız olarak her gün adı ge.çen Şu
beden alınabilir . 

V - !steklilerin eksiltme içın yukarıda tayin olunan gün 
ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko-
nıisyona gelmeleri ilan olunur. (5596) 2-4 

l - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut 
deposunda yaptırılacak bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin 
tel örgü ile çevrilmesi işi 15.8.938 tarihinde ihale edilme
diğinden, açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 

11 - Keşif bedeli bekçi evinin 1864.96 lira, tel örgüsü 
işi 248.26 ki cem'an 2113.22 lira ve muvakkat teminatı 
158.49 liradır. 

111 - Eksiltme 25.8.938 tarihin.e raslıyan perşembe 
günü saat 11 'de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şübesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Gaziantep Baş· 
müdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve 
Eıaik ve yüzd~ 7.5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komis-

1890 ton linyit kömürü kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. Beher tona tahmin ~dilen bedel 8 lira 25 kuruştur. İhalesi 
7.9.938 çarşamba günü saat lO dadır. İlk teminat 1160 lira 44 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak Milli Müdafaa Vekaleti 
Sabnalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2-3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek
lif mektublarını ibate saatından en az bir ıaat evvel Aokarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Satinalma Komisyonuna vermeleri. 

(260) (5440) 2-4 

Ankara Garnizon birlikleri ve müesseseleri ihtiyacı olan 880,000 
kilo gürgen odunu kapalı zarfla eksiltme.si 22.8.938 saat 12 de An
kara Levazim Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapılacakbr. Mu
hammen bedeli 19,800 lira, ilk teminatı 1485 liradır Şartnamesi Ko
misyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikaları da bulunan teklif 
mektublarını saat ile kadar Komiıyona vermeleri. (5065) 4-4 

Beher tonuna tahmin edilen fiat on bir lira 50 kuruş olan 4230 
ton linyit kömürü kapali zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha
lesi 7/9 938 çarşamba günü saat 12 dedir. İlk teminatı 3648 lira 38 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 245 kuruş mukabilinde Milli Müdafaa 
Vekaleti Sabnalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeya gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

(261) (5441) 2-4 

Hepsine tahmin edilen fiyab 509807 lira olan 312 çeşit ilaç 
kapaJı zarfla satın alınacakbr. Eksiltme 21 Eylıil 938 çarşamba günü 
saat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyonunda yapı
lacaktır. ilk teminatı 24142 lira 28 kuruştur. Şartnamesi 25 lira 50 
kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif meklublarını eksiltme saatindeD behemehal bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri (179) (4989) 2-4 

Yllbeu~ Şartnameler parasız olarak her gün 
4 11 •lınabilir. 

yona aelmeleri ilan olunur. (5630) sözü geçen • 

Milli Müdafaa Vekaleti ihtiyacı için Diyanbakır Kor anbanna 
teslim edilmek ve parası Kor ınubasebeıinden verilmek üzere 45000 
kilo sade yağı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. ihale gü
nü l.9.938 perşembe günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 38250 
lira, muvakkat temi natı 2868 lira 75 kuruştur. Eksiltme Diyanbakır 
Lv. Amırliği binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. istek
liler Komi3yona müracaatla şarloamesini görebilırler. ihale günü ve 
saatten bir saat evvel 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde zarfla-

ltt ' İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
tç~ll ~tiıde 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

0nıiayona gelmeleri ilan olunur. (5473) 2-4 

ı ..... 1 
~ li,te . da remizin Çamaltı Tnzlaeı ihtiyacı için cins ve mik-

'-tırı''11de yazılı 80 kalem ecz1tyi tıbbiye açık eksiltme usu· 
il ..., alınacaktır. 

.es li Muhammen bed~li 7t-8 Jira ve muvakkat temir.alı 
ltı radır. 

1 lQ; Eksiıtme 27.8.938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
~İay0 a l<abata§ta Levazım ve Mubayaal Şubesindeki Alım 

iV rıunda yapılacaktır. 
't· 'lıtıab · . •steler parasız olarak her gün fÖtli geçen Şube-

~ ılır. 

~de(~ lsteklilerin ekeihme için tayin edilen gün ve saalt~ 
}otlt. lllvenıne paralariyle birlikte yuknrıda adı gt: çen Ko-

geirneteri ilan olunur. (5356) 3-1 

~l~~ ~daıeıııizin Te~afit ;::dıt;ı ıçın kabul edilen tipler 
1 'ttı p .._ resitnlerine uyguu olmak şartiyle 13 parça eşya 
t il...._ ~ıarlıkla satın alınacaktır. 
1~ 10,ao :zarlık 22.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi gunu 

l\altli il l<ahataşta Levazım ve Muba ya at Şubesindeki 
~ 111 ....._ ( 0 nunda yapılacaktır. 
'~lec~Ai 18~tl.er parasız o]drak her gün sözü geçen Şubedın 
V ...... İı gıbı resimler de görülebilir. 

ltı~ 7,5 g~~ek}ilerin pawrlık için tayin edilen gün ve saatte 
"Y()na uv~nnıe phralariyle birlik.k yukarıda adı geçen 

ge nıeleri ilan olunur. (5182) 4-ı 
l • 
· 'ld • • 'ltıd llrenı. . lit e Y•ı 

1 
ııın Samsun fabrikası ıçrn cins ve !Diktan 

fenniye açık eksiltme ; ''tın 1
: 1~4 kalem ~eza ve alalı 

.~1 ":" Aiu' •tı•caktır. 
a ı. .. •dır~'lllrnen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 

d, ~ ·ı 
l\,b 11 

trne 23 8 <l38 () e.ta§t • •. 
llı.ı-.dt a Levazım ve 

~~' l · 1•pılacaktır 

tarihine rastlıyan sah günü saat 
Mubayaat Şubesindeki Alım Ko-

Qit· ısteler • 
~ it. parasız olarak her gün !:ÖZÜ geçen Şubeden 

' latekı·ı 1 erin eksiltme için t!lyin edilen aan ve saatte 

- '" -.... ~ 

1 1 
• A • 

lstanbu 1 Levazım AmiPJi~i ilanları · 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için iki yüz 
doksan bin kilo koyun eti 23 ağustos 938 salı günü saat 15 le Top
hanede Levazım Amirliği Sahoalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 130500 lira ilk teminat 777a li
radır. Şartnamesi 753 kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. İstek
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. (il 1) (5115) 4-.+ 

Maltepe Lisesi, Ölçme alayı, Zeytinburnu hastanesinin (19640) 
kilo yoturdunun 22 atustos 93~ pazartesi günü saat 11.30 da Top-
hanede İst. Levazım Amirliği Satınalına Komisyonunda açık eksilt
mesi yapılacakbr. Tahmin bedeli 3437 lira, ilk teminab 257 lira 77 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda a-örülebilir. İsteklilerin kanuni ve
ıikalarile beraber belli saatte Komisyona a-elmeleri 

(113) (5160) 4~4 

Ölçme Alayı için 16500 kilo benzin 1650 kilo Vakom 495 kilo 
Valval ın 1213 kilo san gaz 26 Ağustos 93S cuma günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul Levazım Amirlıii Satınalma Komisyonunda 
aÇık eksiltme ile alınacaktır. Hep~inin tahmin bedeli 4566 lira, ilk 
teminab 342 lira 45 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda a-örülebilir. 
f ıteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gel-
meleri. (123) (5273) 3-4 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müeuesat için 9749 
kilo tereyağı 25 ağustos 938 perşembe günü saat 15 te Tophanede 
iıtanbul Levazım Amirliği satınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli on bin yedi yüz yirmi üç lira 
doksan kuruş ve ilk teminatı 804 lira 30 kuruştur. 

Şartnamesi Komisyonda a-örülebitir. isteklilerin kanuni vesika~ 
larile beraber teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel Ko-
misyona vermeleri. (125) (5275) 3- 4 

Beher kilosuna 300 kuruş tahmin edilen 500 kilo aspirin sino• 
nimi 22 ağustos 938 pazartesi günü saat 10,30 da Tophanede Istan
bul Levazım Amirliği Satıııalma Komisyonunda açık eksiltmesi yapı
lacaktır. İlk teminatı 112 buçuk liradır. Şartname,i Komisyonda a-ö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli ıaatta Komis· 
yona a-elmeleri. (50) (4208) 4-4 -

Topcu atış Okulu için 2925 kilo benzin 64 kilo valvalin 160 kilo 
motör yağı, 32 kilo gres yağı, 60 kilo mazot 9o k!lo ıa:ı 24 Ağus
tos 938 çat.ıamba günü saat 11 de Tophanede lst. Lv. Amirliği 
Satın Alma Ko.da pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
837 lira 62 kuruş teminatı 125 lira 64 kuruştur. isteklilerin belli 
@&atta Ko.na a-elmeleri. (141) (5496) 2-3 

rını komisyona vermeleri. (277) (5470) 2-4 

Sankamış Tümen kıtaat ve müessesabnın ihtiyacı için yüz elli bin 
kilo sığır eti kapalı zarf suretile 15 eylul 938 perşembe günü aaat 
1 1 de Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ihale ıa
atından bir saat evveline kadar kabul edilir. Sığır etinin muhammen 
bedeli 24000 lira ilk teminatı 1800 liradır. Şartnamesi Tümen Satı

nalma Komisyonunda görülebilir. istekliler belli gün ve saatte temi
nat mektup ve makbuzlar• ve kanunun emrettiği vesika ile birlikte 
Komisyona müracaatları. (205) (5117) 4-4 

Uşak Garnizonunda inşa edilecek iki adet hangar kapalı utfla 
münakasaya konulmuştur. Münakasası 22-~938 pazartesi günü saat 
17 dedir. Keşif bedeli 49115 lira 37 kuruştur. llk teminatı 3683 lira 
65 kuruştur. Keşif projeler, şartname ve teferrüatı Manisada Tümen 
Satınalnıa Komisyonunda görülebilir. İsteyenlere 150 kuruş mukabi
linde posta ile gönderilir. Bu işe girecek olanlar Nafıa Vekaletinden 
alınmış yapı müteahhitliği vesikası göstermeleri ve bizzat Yüksek 
Mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuli
yetine iştirakile iş yapacağına dair Noterlikten tasdikli senet vermesi 
lazımdır. Eksiltmeye girecekler kanuni tarifat dairesinde hazırlıyaca k 
lan teklif mektuplarını münakasa saatinden bir saat evvel Manisada 
Tümen Sabnalma Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri li· 
zımdır. (208) (5120) 4-4 

Kıtası Cinsi Miktarı Muh. B. ilk T. İhale T. Sa. tekli 
kilo L. K L. K. 

Edirne Hd. A koyun eti 83000 33200 2720 1-9-9.38 10,30 kapalı 
Keçi veya zarf 
sığır eti 83000 24900 1867,50 ,, ,, 

Sülo2'lu Hd. koyun eti 100100 40040 300.3 ,, 15 te ,, 
A. Sığır veya 

keçi eti 1mn03 30030 
Uzunköprü Koyun eti 28000 11200 

Hd. Tb. Sığır veya 

2252,25 ,, ,, 
840 2-9-939 11 

,, 
" 

keçi eti 28000 8400 630 ,, ,, ,, 
Garp hudut Tuğay birliklerinin koyun veya sığır veya keçi eti 

ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız 
en ucuz fiat teklif edilen et ihale olunacaktır. Şartnamelerini gör
mek istiyeler Edirnede Tuğay Şabnalma Komisyonuna müracaat 
edebilirler. isteklilerin belli giln ve saahndan bir saat evvel kanuni 
vesaik ve teminatlarile birlikte Komisyona müracaatları 

(266) (M;9) 



4 Münakaaa Gazete.i 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi Müteahhitlerin Takvimi 

Cinıi Şekli Mubam.becl. Teminat 

A) MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

lzmirde demir iıkeletli depo inşaatı 
Kurşun tefrişııtı 600 m2 
Tuz ambara tamiri 
Me:zbahannı nokHn kııımlarınıo ikmal. inşaatı 
Top hangarı inşaatı 2 adet cephanelik 5 adet 
Gaziantep barut deposunda yap. bekçi evi ile 
depo arazıımın tel orgl işi (temdit) 

Paz. 
Açık elu. 
Kapalı Z. 
Açık ekı. 

660.-
729.96 
29"'.45 

48145. 18 
2113.22 

Başmüd. taraouma tel kafes yap. P .tz. 250 -
Su deposu iotaatı Açı~ elu. 1245.76 
Hükumet konatı i11şaatı (temdit) Paz. 15055 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lev. 

Eczayı tıbbıye: 67 kalem (tend) Açık ekı. lOH 10 

54.75 
68.-

4158-
158.49 

100-

- = 

Elektrlk - Havagazı - Kalorifer (Tesisat ve mahemesl) 

Elektrik lambaai Ye glol:u: 18 ad. 
Türkkuşu okul bina1ıo•a yap. elektrik te&· 

yınat te11ıatı. 

Mensucat 

Yatak çarşafı, yatak kılıfı, battaniye ve levazım 

Ropdöşambrilık kumat 400 m. (tem) 
Elbise 92 takım - Kap':lt 4 Ad 
23-8-38 de alınacağı iliıı edilen 5.000 k. Hrı 

vaketanın m•nakaHıı iptal edildi 

Nakllyat-eo,altma-YUkletme 

Poata nakhyatı 
Poıta naklıyat bir une müddetle 
Posta n:ıklıyat bir aene müddetle 

Paı. 155 -
Kapalı z, 8600 -

Açık ekı. 

Açık eka: m. 3.50 

" 
1595.GO 

' 
Açık ekı. 708-
Kapalı z. 6000-
Açık eks. 1800-

Mahrukat, Benzin, Makine vesaire 

Sömikok; t66 
Vakum 15 teneke, Kauç:ık nlvalin 

3 teneke bensin 300 teneke Açık Ekı. 

Mtıe odunu 200 t. Açık ekı. 

Güra-en odunu 20:.J t. " Odun GOO t. Kapalı Z. 60()().) 

Gaz yaA-ı 2.5 t. Açık ekı. 5()()-.;. 

Meşe odunu 3:ı çeki Paz. 117,25 
Benzin 2.5000 litre 4500,-

Mobilya ve bUro e,yası, Mu,amba-Hah v. •• 
Açık Ekı. 

645-

100 -
119,65 

450-
135-

373.50 

157.-
157,-

37,i>O 

337,50 

Müracaat yeri Gün Saat 

lzmir İncir ve Üıüm Tarim Satış Kooperatif Birliği 
Çorum Vakıflar Direktörlütü 25-8-38 
Konza Inhiı. Başmddürlüfü 23-8-38 I C'-
Kırklareli Beled .yeıi 22-8-38 15-
Balıkesir Kor SAK. 8-9-38 16-
lohiurlar U Müd. 25-8-38 11-

İ t. Gilmrükleri Başmüd. 
Orhaneli Beled. 
Göle Malmüdürlilğü 

Urfa Vil!yeti 

Iıt. Gümrükleri Baımüd. 
Türkkuşu Gen. Direk. 

Koeya Köy ebe mektebi Oir. 
İ.t.Sıbhı Müe11e1eler SAK. 
Aok. Beled. 
Aık. Fabrıkalar U. Müd. 

Kırklareli P. T. T, MGdürlütü 

" " 
" " 

Y ozrat Villyeti 

Çorum Vilayeti 
İıt. Üoiver1ite1i SAK. 

n 
Artvin Hudut Taburu SAK 

" " lıt. Gümrükleri Başmüd. 
Nafıa Vekaleti 

Konya Köy ebe m~klebi Dir. 

25-8-38 10-
1-9-38 14-

15-S-38 itib. 30 gü ıı 

2.5-8-38 10-

25-8-38 le
~ 11-

t 9-93, 11-
24-8-38 14.30-

6-9-38 1030-

30-8-38 il-

30-8-38 ıı-
30-8-38 11-

27-8-938 10-

14-9-938 16-
5-9-38 15-
5-9-38 15,30 
6-9-38 16-
7-9·38 9-
2.5-8-38 10-
6-9-38 il-

1-9-38 12 -

Pazartesi, 22·8·938 

Topoğraf çantası tHart. Gen. Drk. Ank.' No. 783 
Sığır eti, saman, ot, (Adana Tüm.) No. 783 
Aspirin sinonimi (Tophane Lvz.) No. 750 1)r· 
Pulluk iki demirli ecnebi mamulatı (Ank. Vil. ve İst. 

Müd.) No. 758 
E;>nebi mamuiatı 2 tekerlek pulıuk (Ank. Vil. ve 1st. 'J)t• 

Müd.) No. 759 
Arazöz makinesi t Çorum Bel ) No. 761 . iD 
Kanal güzergahının tesbit proje ve evrakının keıfiye•111 

tangim işleri (Konya Vil.) No. 765..ı 
Elektrik tesisatı {Bolu Bel.) No. 165 

iı* Su yolunun çelik boru ile yeniden döşenmeri ıuretil• 
(Saray Bel.) No. 770 

Sadeyağ (Bursa Ask. Sak.) No. 772 
Ekmeklik un \Yozgad Jandr. Okul. Kom.) No. 772 
Et, ve muhtelif erzak (Bayramıç Ask. Sak.) No. 775 
Ekmeklik un (Yozgad Jandr. Okul. Kom. No. 114 ~ 
Muhtt·lif takımlık çrlik malz~me (İst.Ask. Fabr. Sak.) No· 
Arpa Erzincan Ask.) No. 775 
Un (Isparta Ask.) No. 775 
Kuru ot lKonya Lvz.) No. 777 
Saman (lst. Komut.) No. 777 . v 
Yeşilköy D. H. Yol. istasyonunda yap. gece uçuş ttn~1~~ 
işi- Büyükdere tayyare istasyonunda yap. tamirat ve ele~r 
tesisat işleri (İst. Nafıa Müd.) No. 778 
Garaj inşaat (Konya Lvz. Sak.) No. 779 ı 
Gülhane parkında bahçeler Müd. binası tamiri (Is. Bel.) ~ 

779 
Kağıt matbaa mürekkebi v .s. - Çatalca sıfat istasyonu ilcOS' 
inş. (İst. Bel.) Na. 770 
Güra-en odunu (Ank. Lvz. Sak.) No. 779 
Hortum tamiri (ht. Bel,) 779 
Hükümet konağı in~. (Balıkesir Naf. Müd.) No 780 
Hangar inş. (M1nüıa Tüm.) No 780 
Zelzeleden harap olan anbarlar, idare binası v.s in~aat 

(Ank. lnh. Başmüd.) No 780 

Sığtr eti (Çanakkale Mst. Mrwk) No 782 
Demir dohsp (Ank Gu. Tapu Sicil, Müd) No 783 
Arpa veya Yul1ıf (Bornova Ask. SAK) No 783 
Lüleci kılı (Ask. Fab· U. Müd. Ank.) No 783 
Ecza (İst. Bel.) No 780 
Lastik malzeme, idrotil pamuk, gaz idrotil, ıargtlık 

amerikan bezi (Ank. Num Hast Baıtab.) No. 780 

Elektrik ınalzem, ampul (İl»t Bel) No 780 

Odun (Adana Tüm) No 78 
İnhisarlar İdareleri tefrisi için eşya (lnh U Müdür) No 7SO 
Meşe kalas. (O.D. Y.H. paşa) No. 780 

Demir Karyola, demir Komodin Koltuk, etajer 
ıiıara manıı talebe ııra11, muallim KüuüıQ v.ı. 

Er karyolası 1000 çift Kapalı z. 
Paz. 

22000- 1650- Orman Koruma Gen. Komut Aok, ve l.t 5-9-38 11- Gaz, benzin, mazot v.s. (Nazilli pamuk Tohum Ur. 
Üzeri linoleyüm kaplı masa 1 Ad 
Kıtbve rena-i muşamba 650 m (temd) 

Müteferrik 

Lutik, frea ve ıofaj laortumluı 8 kalem 
22-8-38 ilb cdilea 1000 tana ııhhiye arka 

9antaıınıo ahnmuı Hrfinazar edildi 

Portatif çadır 2000-2500 adet 
Demir tel 110 t. 
Dana 14' bat - Sıpa 30 baş-Keçi 30 baş 
Koyun 30 baş 
Çamaşır yıkama 

F erro Krom 5 t. 
Deniz nakıl nsıtaları için efya 10$ kalem 
22-8-38 de satın alınacntı 98 kalem eşya 
ahnmuı 1arfıaazar edildi 

Açık ekı. 

Kapalı Z. 

Kapalı z. 
Kapah Z. 

" 
Açık ekı. 

Kapalı Z. 

" 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Arpa, Yulaf, kuru ot ve Hıaan 
Arpa, kura ot uman ve yulaf 
Makarna 8,6 
Makarna 3.9 
Makarna 3.9 t. 
Un. Yulaf, kuru ot, arpa ve 1amaa 
Arpa Yulaf, kuru ot ve uman 
Sebze 4 kalem (temd) 
Yulaf 60 t. 
Bezaz arpa 50 t. 
Yulaf 150 t. 
Arpa 70 t.-karu ot 25 t. ıaman 15 t. hayvan 
tuzu 200 k. (temd) 
Sadeyağ 1600 k. (temdit 
Un ı ~O t. ııtır etl 45 t. l.:eçi eti 45 t. 

Sadeyat 6 t . 
Sabun 3 t. şeker 17 t. pirinç 8 t. 
Kuru fasulye 14 t. k. dzüm 4.5 t . Bulıur 13 t. 

k. ıotan ıo t. 
Nohud 4.3 patat•• 366 t. arpa 45 t. aamaa 
29 t . kuru ot 36 t. 

MUzayedeler 

Eretli uıotörG ve 81 kalem ıtyaaı 

Açık ekı. 

" 

" 
" Kapalı z. 

Açık ekı. 

Paı. 

Açık ekı. 

" Kapalı z, 

Kapalı ı. 

Açık ekı. 

" 
,, 

60 fst. Gümrükleri Başmild. 25-8:38 10 Çif. Müd.) No. 780 
m. 4,50 219,38 lıt Sıh. Müe11eıeler SAK. 24-8--38 14 

Çuval (İnhi. U. Müdür.) No. 780 
Arpa (Kars Tüm.) No. 780 

17500 

18250 
2<000-
6290-

25000 
902.75 

1978-
897.-
897.-

224.-
2622.-
2185.-
6555-

4351,50 

1631,20 

--

aoo-

1312,50 D.D. Yol. Ank. H. paşa 7-10-38 
Et, yağ, §eker, sabun V,'1. (Yozgad Jand.) No. 781 

15'30 Yoğurt (l'ophane Lvz.) No. 781 

1368.75 
H>Or-
471,75 

369,37 
1875-
51775 

148.50 
62.28 
62.28 

16.80 
196.65 
163.87 
491.62 

326,36 

12'2,34-

M. M. V. SAK. 

" P.T.T. Lvz. Müd. Ank. ve Ist. 
Ank. Merk Hıfz111ıha Müessesi SAK. 

Ank. Tarih, Dil, Cotrafya Fakültui 
Aık Fabrıkalar U Müd. Ank. 
ht. Lim. Sah. Sıh. Merk SAK 
Adliye Vekaleti 

lıparta Aık. SAK. 
n 

Buru Tümen SAK. 

n 

n 
I,parta Aak: SAK. 

" 
lzmir Lev SAK. 
Eıkişehir Veteriner Dir. 

" 
n 

Harta Gen. Dir 

" Artvin Hudut Taburu SAK. 

" 
" 

" ,, 

46 =-= lıt. Limaıı Sahil Sıhlaiye S.A.K• 

8-9-38 

5-10-:!0 
7-9-38 

5-9-38 
8-10-38 
6-9-38 

5-9-38 
7-9-38 
3-9-38 
3-9-38 
3-9-38 
1-9-38 
3-9-38 

22-8-38 
26-8-38 
26-8-38 
26-8-38 
24-8-38 

Kastamonu Mrk. Kasabası halihazır haritası alınması 

t'Z- (Kastamonu Bel.) No. 781 
ıo- Afyon lise:,inde inş. işi (Afyon Na. Müd.) No. 781 jl 
ı 1- Ankara Jand. matbaasının ikmalı inş. (Nafia Veka.) No. 1 

Su yolu tamiri (İr:önü Bel.) No. 781 
ı t-
i 

1
_ Köprü inşaaıı (Konya vilııyeti) No. 781 

14•30 Veteriner panstman malzemeai (M.M. V.SAK) Ne>. 781 
Hurda ve dökme (D.D.Yol) No,78l 

Ham ta~ nakli (Çankırı Vilayeti) No 781 

Odun, kömür (Yozgad Jandar. Okulu) No. 781 1 
Perde, masa, dolap v. s. eşya (İnbi, U. Müdür.) No. 18 ( 
Eskişehir başmüdürlük binasinda yap. kalorifer teıi••tı 

10- U. Müd.) No. 781 
lO- Makara ipliği (İst. Jandar. Sak.) No. 781 I'. 
10-- ) v 
:..O- Motor için yedek makine parçaları (Kelvin mark• 
ıo- Muh. Gen. Komut. No. 781 ~ 

10- . Amyantlı rondela~Şofaj irtibat başlıiı, şofaj boşaltOJ' ~ 
10- luğu, kontak plakası v. s. (D. D. Yol. H. Paşa) N°· 
!!_ Balast (D. D. Yol. Kayseri) No. 781 
l4- Kuru sofran, patates (Tophane Lvz.) No. 781 
14- ~dun (Manisa Tum. Sak.) 782 ~"' 
ıı- Ilkokul inşaatı ve şose tamiri (Eskişehir Nasıa Miid.) ,s'ı'' 

Kalorifer ve telefon dairesi için eşya-elektrik mab~ess> 1~ 
26-8-38 10- mizlik ve asansöre ait eşya (Adliye VekAleti) N°· 
6-9-38 9-16 Balast (D. D. Yol. Malatya) No· 784 

7
•
9
..as 9--!a Parke ve trotuvar ins. (Samsun Bel.) No. 785 ~ 

8-9-38 9--lS Bölge Sanat okullarında yap. helA inşaatı (Konya N•f• 
~·™ .,e 

9-9-38 9-16 Batonarme geçidi ve ahşap köprti inşaatı (Eıkişııb• 
No.785 s5 

~vrak ve defterler tabettiriımesi (Samsun Bel.) No. 1 
Balast (O. D. Yol. Kayıeri) No. 785 

23-8-38 14--1 Devamı 6 hıci Sa7fada 
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(2inci sayfadan devam) muhammen bedelli depodan alınmak şartile 25000 litre ' 

brıfacak olan 92 takım elbise ile 4 adet 
llllddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

kaput 15 benzinin eksiltmeıi yapılacaktır. 
gün Muvakkat teminat 337.50 liradır. MÜTEAHHlTLERİN TAKVİMİ~ 

~ Meınento de:- FouPni~::,p~rı·~ .;;; 
2 - Muhammen bedeli ( 1595,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 119,65) liradır. 

1 • -t - Şartname ve kumaş nümunesini görmek istiyen
~~ll her gön yazı işlen kalemine ve isteklilerin de 6.9.938 

1 gGnü saat 10,30 da Belediye Encümenine müracaatları 

~lceri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

İi 23.8 938 salı günü saat 1 O' da pazarlıkla ihale eelilece
~ 6, 8, 10 ve 12 ağustos 938 tarihinde ilin edilen 5000 
~ tarı vaketanın muhammen bedeli artırılarak yeniden 
"ıct edlleceğinden, mezkür gtınlerde çıkan ilAnlar hüküm-

tır. 

••• 
atı 400 m. ropdöpmbrılık kumaı alınacaktır. Bak. Mobilya 
~Ulld'll lst. Sıhhi Müesseseler S. A. K. ilanına. 
~baa işleri, kırtasıye-Yazıhane Levazımı 

Maliye Vekiletinden 
Aded 
26000 muhtelif eb'adda koçan 

650 muhtelif eb'adda bez kapaklı defter 
' 4000 muhtelif eb'adda cetvel 
~ 1 - 15.8.938 tarihinde ihale edileceği eyvelce ilan edil
)-.. 0lan 1543 lira 29 kuruı muhammen bedelli, yukarıda 
a._ b lllatbu evrak, ilin keyfiyetinin kanundaki ıeraite uy
~ olnıadığı anlqıldığından ihale edilemiyerek 19.8.938 
"'1 ilden itibaren on bet gün müddetle tekrar açık ekailta 

e konulmuftur. 
2 - Malzemeıi Vekiletten verilecektir. 

lltd 3- İhale 3.9,938 cumarteıi günü saat 10 da Levazım 
'1rltığünde müteıekkil Komisyonda yapılacaktır. 
~ - Şartnamesi Ankarada Levazım Müdiirlüjiindent 
-.-.,

1 
~da Dolmabahçede Vekilet matbu evrak ambarı me

'IUndan alınabilir. 
' 5 - İhaleye ittirak etmek istiyenlerin belli giin ve ıa 
l\ob} 16 liralık muvakkat teminalları ve kanuıai belgelerile 

-..)'onda hazır bulunmaları. 

~'i"----~----------------------~-~· ve büro eşyası, muşamba-Halı v.s. 
bıaı Sıhhi Miiesıeıeler Artbrma 

ve Ekiltme Komiıyonundan : 
~ 

"'-tak mal Miktarı Muham. M. Garanti ihalenin 
~ fiat metresi gün ve ıaati 
~eagi 650 metre 450 k. 219 38 24.8.9iS8 
~ çarıamba ıaat 14 

------~~~~~~~~~~~~~~~---
~ Metresi 
~~1tanıbrlık 400 ,, 350 krı. 1 OS l. 24.8.918 

çarıamba saat 14,IO 

~ll~Ybeliada Verem Sanatoryomu için açık eksiltmiye 
' . Ye iıtekli çıkmıyan yukarıda cins, mıktar, muham
~t, muvakkat garantileri yazılı gün ve ıaatlere bıra
t&w. ~1 br. Şartname ve nümuneleri her pn Komiıyonda -.... , 'li 

ı r. 
~~idiler cari seneye aid Ticaret Odaıı vesikasiyle 
~ '-Yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvak j 
"-:lr•nti makkuz veya banka mektubu ile birlikte belli 

' laatte Komiıyona gelmeler. 

. 1 Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
~)'tı .~ Orman Koruma Genel Kom~tanhk kıt'aları ih· 
~ ')l~Çln bin çift er karyolası kapalı zarf uauliyle ihalesi 
"'itcl Q;ıs pazartesi günü ıaat on birde Ankara' da Yeni
)'llıı_~~lllutanlık binaıındaki Satınalma Komisyonunda 

a br. 
~;- ~uhammen bG<leli yirmi iki bin lira ve muvakkat 

-ı 1 buı altı yüz elli liradır. ... ~ .._ ş . 
' ... ~b artnameler her gün paraıaz olarak ,.Komiıyonda '1( Ul Galata'da Topçular caddesi 176 numarada Or-

3 °rıı..ı. Ambar.mda görülebilir. 
t~ ı; .lıteklileri'1 prtnamesinde yazılı veıikalarla be· 
-. ~el_. lif lllekuptlarını ihale aaatinden bir saat eneli

l<onıiıyona vermeleri illn olunur. 

.. ~~ 
; '-it, e, aardrop, maaa, kiitllpbane, koltuk, iakemle, o,, u.:!:nacaktır. Bak: Orman F akiilteai Mabayaat Komi-

~ ....... 
~at -:::-B=e~nz=i=n=-M===aki=.=no:=a=-=y"""'a-=ğ==la"""r=ı -v ....... s-.~-== 

f._ 3 ,
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Nafıa VekAletinden: 

l.~ V •lctıeti 9~ Pazartesi aii•ü ıaat 1 l de Ankara da Na
~ '1a1ae bınaaında Malzeme Mildiirliliii odasında top 

•e Eluiltme Komiı7onmada cem'an 4lJOO lira 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankara da Nafıa Ve- ! 
kal eti Malzeme Mudflrlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İıteldilerin muvakkat teminat ve ıartnamesiade yazılı 
vesaikle ayni gün saat 11 de Komisyonda hazır bulunma
ları lizımdır. 

f 4 lincü sayifrden devam) 
Boya ve levazim lİıt. Bel.) No. 785 
Eyubde Defterdar mensucat fabrikası dokuma dair~sinin teY. 

sii ve btıro inşaatı (T. Yunlu Dok. ve yun ipliği Fabr. 
A. Ş.) No. 786 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi ! Yerli k~k (İst. Adliye Lev. Dairesi) No. 787 
Satınalma Komisyonundan: Direk 10000 ad d (D. D. Yollari Kayseri) No. 788 

- Deniz nakil vasıtaları için 106 kalem eıya ka- Posta nakliyatı (Kırklareli P. T. T. Müd.) No. 788 
palı zarf usulile aatın alınacaktır. Tahmin bedeli 6902 lira • Doç markalı otomobil (lst. 8tJl.) No. 788 
75 kuruştur. Ekmek ceza evi için (Kocaeli cua evi) 789 

2 -Adı geçen malzemeye aid t•rbaameler merkezimiz Şose inşaatı (Çorum Naf. Müd.) 789 
Levazımınden parasız alınır. , Menemende parke kaldırım inıaatı (Menemen Beled.) No. 790 

3 - Eksiltme 6 eyliil 938 sah günü saat 14.30 da Ga- 1 Arpa-saman-yulaf (Kastamonu Zir. Müd.) No. 791 
lata Karamustafapaıa sokağında mezkur Merkez Satınalma 1 

Elbise ve ~apka (Samsun Beled.) No. 791 
Komisyonunda yapılacaktır. Benzin, mabiloil, petrol ı M. M. V. Sak.) No. 791 

4 - Muvakkat teminat parası 517 lira 75 kuruıtur. Sis malzemf'si (M. M· V. Sak.) No. 792 
5 - Eksillmiye gireceklerin 1938 senesi Ticaret Odası Fırın inşaati (Afyon Vakıfıar Memurluğu) No. 792 

veşikalannı makbuz ile birlikte vermeleri liz1mdır. G~bzede yap. hangar V.! pavyon inşaat (Eskiı~hir Lev, Sak,) 
6 - Eksiltmiye girecek olanlar saat 13.30 a kadar No, 793 

teklif mekt~bların~ milhürl~ o_ıarak. Komisyona Yermeleri Zonguldak Hükümet konağı tamiri (Zonguldak Def.) No. 713 
şarttır. Akıı takdırde eksıltmıye gıremezler. 1 Ambar inşaatı (Orman Kor G'n. Komut.) No. 794 
~-™= 

Müteferrik Masa ve sandalya tGümruk Muh. Gen. Ko -ut. No· 794 

370 ton elektrolit tutya alınalacaktır 
Tahmin edilen bedeli 62,900 lira olaa 370 ton elek

trolit tutya Askeri fabrikalar umum mildürlilğil merkez 
satınalma komisyonunça 29.8·938 pazartesi günü saat 1 O 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 15 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan 4395 lira ve 2490 ıayıb kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve ıaatte Komisyona 
milracaatleri. 

İstanbul Üniversite~i A. E. P. Komisyonundan 
Muhammen 

Cinsi Mıktan Fiatı Teminat İhale ıün n 
Kilo Krı. Lira aaati 

Meıeodun 200.000 1.45 157 5.9.938 ıaat 15 
Giirgen 200·000 1.45 157 5.9.938 > 15.30 

İstanbul Üoivenite merkeziyle teoekküUerine alınacak 
iki cins odun 5.9.9~ pazartesi günü ayrı ayrı Röktörlüte a· 
çıkeksiltmiye konulmuştur. 

İsteklilerin ihale günü kanunda yazılı veaıka ve temi· 
natlariyle Komisyona gelmeleri. ~artıaame, liste hergın llek· 
törlükte görilür. 

Aded 

448 
'W4 
6u0 

P. T. T. Umumi Müdurliiğüoden: 
Tartı siası Muhammen 

20 40 .kilolulr.: 
10 " 

bedel 
Lira 
7o85 
5808 
5400 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 
576 a8 
4l:S5 60 
405 uu 

l - Kk&iltmo ve ıhaleleri ayrı ayrı yapılmak öıere yuka· 
rıda wıktarlarıle tartı suuil, muummeıı bt!del \ e muvakkat td

mioatian yazılı iiç ka!ew teraziler kapalı zarf uauli1., ekıı1t· 
wıye k.onuimuotur. 

2 - l!:k.1ı1İUme 1.10.9.18 tarihine muıadif cumartesi günü 
ısaat l:ıl d~ AnkaradK P. T. T. Umumi Müdürlüğü buıaımıdakı 
~atınaJwa Komısyonunda yapılacaktır. 

3 - lıttekhier htr kalt:m için muvakkat teminat makbuzu 
v•ya bıuıka mektubunu kanuni vesiukle beraber mliteıhhıahk. 
vt:si~aınoı ve te.kbt mektubunu muhtevi kapalı zarUanuı o gün 
ısut 11 e kadar mez.k.ılı Komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Aukaıada P. T. 'l. Levazım ve lstanhul· 
Jaa .lieyoğlunda P. T· T. Levazım Ayniyat Şube•ı MQdürlükle· 
rınd~IJ parasız verilır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğônden 

T ahmio edilen bedeli 25,000 lira olan 5 ton f erro krom 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez Satmalına ko
miıyonunca 8. 10.1138 cumartesı saat 11 de kapalı zarf la ihaJe 
eduecektir. Şartname paraıız olarak kamiıyondan verilir· 
'faüb!erin mnvakkat teminnt olan 1875 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 10 a kadar komiıyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezkür pn ve ıaatte ko· 
misyona miiracaat!eri, 

Aakara YOkaek Ziraat Eaatitüatl RektCidltCbulen: 
t • K•rumumuaua kaloriferi ifiD atalJda iıimleri yazılı .( kalem 

malzeme a~ık ekaıltme ua•lile .. ııa alınacakbr. 
!a - ihale ıilaü 1-9-1138 perıembe ailnl ıaat 10 da Rektörlilk bi· 

auıada miiteıekkll Komiıyoa tarafıadaa ihale 1a. alacakbr. 
3 - Tabmw edilea bedel 4764 ~e munk"at teminat 557,30 lira 
4 • Daha fazla i&ahat H paruıı tutDame almak ilıti1ealeria 

Eaatitl Daire Mildiirlütilae milracaaUeri 
Adecl lımi Beheria fiab 

3 E.K. 3 46 m 2 teıbia 1abhlı kalorifer kaıaaı 1500,00 
3 Ateı takımı komple t; ·· 20,00 

ı 000 Sıcak han Yaatilatlrleri Hrileoek nClmunelere ıBre 20 
411 arabuı 8,00 

Sığır ati ve ıadeyağ (Bornova A~s· Sak.) No· 794 
Patates ve kuru soğan <Harta Gen· Sak.) No· 794 

(6 ıncı sayfadan devanı) 
ııu) No. 781 

Constr. pavillen public lycee Ation lDir. Tr. Pub. Afion)No.781 
Rep. conduite d'eau a İnönü (Mun. lnönft) No. 781 
Acbevement constr. impremerie gendarm. Ank. Miniıt. Tr. P.) 
No. 781 E~sui main·Articles de pansemeot pour ve~rinıiret 

(Min. Def. Nıt. Ankara) No. 781 
Transport pierres brutH (ViJ. Tcbaakırı) No. 781 
Vıande de boeuf (Place Forte Çanakkale) No. 782 
Argile (Dir. Fabr. Mil. Ank.) No. 783 
Armoircs en acier ,Dir. Cadastre Ankara) No. 783 
Orge ou avoine (Com. Ach. Mil. Bornova) No. 783 
Articles d'ameuhelement pour l"s ıtdministr. Monopolee (Dir. 

Gen. Mon. Kabatache) No. 780 
Bois, charbon ligeile (Com. Ach. Ecole Gend. Yobgıt) Noı 781 
Rid;aux, tables, armoireı ete. (Oir. Mon. Kabatıche) No. 'T81 
lmıtal. chauftage central a la batia&e Dir. Principal Eaki,ehir 

(Dir. MGn. Kabatache) No. 781 
Fil de bobiae couleur grise (Gommand. Gen. Gend. Gue· 

dikpacha) No. 781 
Pieces de recbanget pour moteur marque Kelvin (Comm. G. 

Snrveil Douan ist.) No. 781 
Balaıt {Ch. de Fer Etat KaieeriJ No. 781 
Rondelles en cuivre, plaque de contact, robinıt de dechaıge de 

chauffage (Ch. de Fer Etat Haydarpachı) No. 781 
Oignons, pommes de terre (lnt. lst. Tophane) No. 782 
Bois (Com. Ach. Div. Manisa) No. 782 
<..:onslruction d'ecole, et constr. chaussee (Dir. Trav. Pub. Etki· 

cbebir) No. 782 
Balast (Cb. de Fer Etat Malatya) No. 784 
Constr. pave et trottoir en beton arme (Mun. Samıoun) No. 785 

• vespasienne a l'ecole de metier (Dir. Trav. Pub. Koaya) 
No. 785 

Constr. pont CD boia et passage en beton armee (Mua. iaki· 
chehir) No. 785 

lmpression de rfgistres (Mun. Samaoun) No. 785 
Balast (Ch. De Fer Eatat Kaireıi) No. 185 
Couleus et autrea articles \Muu. lsı.) NO· 785 
Agraodiısement pavillion tissage a la fabrique de Ti11uı de 

Defterdar et coustructioo bureau (S·A.T. de Ti11uı et de 
Fil en Laine) No. 786 

Coke indigeno (Dır. Palais de J~sitoe lst.) No. 787 
Poteaux (Ch. de Fer Etat Kaiseri) No. 788 
Transport postaux (Diı· f.T.T. Kirklareli) No. 788 
Automobile (marque Doç \Mun. İst.) No. 788 
Pain pour penitenciers (Dir. penitenciers Kocaeli) No• 789 
Conotr. Cltaussee (Dir. Trav. Publicı,) No. 789 
Consır. pave en parquetı a M6nemen (Mun. Nenemen) No. 790 
Foin orge et paille (Dir. Agr. Kastamonu) No• 791 
Costumes et chapeaux (Muo. Sımıo11a) No. 791 
Benziıı~, mobiloil, petrole ete. (Mia. Def, Nat. Ankara) No. 791 
Appaı eil pour brouilJard (Min. Def. Nıt. Ank.) Nu• 791 
Conslr. Fuur. (Dir. Vakoula Afyoo) No. 792 
Repar. Konak gouvern. a Zongouldak. 

(Defterdarat Zonıouldak) No· 793 
Conıtr. Hangar et pavilJion a Gebze 

(Com. İnt. Eıkioehir) No. 793 
Constr. depOt (Comm. Gen. Prot. Forets) No. 794 
Tables et chaiıe (Com. Acb. Command. G6n. Surveil douan. 

lst.) No. 794 
Viande de boeuf et beurre (Com. Ach. Milit. leroon) No. 794 
Pommeı de terre et oiınonı (Diı. Gen. CartoS•) No, 794 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
Objet de I' Adjuıılic:ation d'adjudicat . eıtimatif 

Cautıon 
proviaeire 

Lioa tl'a.lj•diutiea tt du 
Calıaier d• Ca.argea Jeun Heare . 

Conatruotlon-R..-aratton-Tra v. ftubllcs-Mat•rlel de Conatruct1on-C•rtographle 

Conılr. dep6t avec ıquelette en fer Cooperative Veote A,.ric. Raiıioa et Firoeı İz•ir 
Poae de plomp ıur une ıuperficie de 600 m 
Repar. dep6t ıel 
Repar. abattoir 
<!onatr. hanrar pr artillerie : ı p. dep6ta 

de Munitioa 5 p. 
Conıtr. reaervoir d'cau · 
Coaıtr. Konak: Gouvernemental a Gole (aj.) 
Cemtr. ruerite pr. ıardien a Gaziantep et 

cl6ture en fil de fer da terraia du de
p6t de poudre (aj.) 

F abrication carea en fil de fer a la tera11e 
de la Dir. Princlp. Douaaea. 

Publique 
Gre a 1rr4 
Publique 
Pli cacb. 

Publique 
Gre • ~e 
Publique 

Gri a ll'e 

660 -
7~96 
29f) 48 

48145 ıs 

120 7i 
15055 -
2113 2<! 

uo ·-

54 75 
68-

4158 -

Dir. Vakoufs Çorum 2i-8-38 
Dir. Prioeip. Monop. Kenya 23-8 38 
Munlcıp. Kırklareli 22-8-38 
Com. Achat. corpı arme Balıkeıir 8-9-~8 

100 - Municlp. Orhaneli 1·9-38 
Dir. Bieaa Nat. Gol6 30 joura a parlir du 

158 49 Com. Ach. loon. Moaop. Kabataı 25·8 il 

- - Dir. Princip. Douaneı ht. 25-1-:\8 

Prodult• Chlmlqu•• et pharmaceutlqu•• - lnatfument• Sanataırea-Fournltur• pour Hopltaux 

Procfuita pharmaoeutique: 61 lota (aj.) Publique 104 J J O VU. Ourfa 

Et•ctrlclt6-0e2·Chauffage Centraı (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Lampea 6lectriqueı et ılobea: 18 p. Gre a ır6 
laıtall. d'ornement elec. a l'ecole Türkkuıu Pli cach. 

Hablllement - Chauaaure• - Tlseue - Culrs 

Drapı de lit, counrlurea de 
Etoffe pr robea de chambre: 400 m. (•J ) 
Hablta: 92 Completa Capote: 2 p. 
L'adj. du 23-8-38 ooncernant l'achat de 

50aO,k. de vachette jaane a ete annulie. 

Pu\,lique 
Publique 

155 -
8600 -

lem. 3 50 
ıo95 ~o 

Dir Prineip. Deuane1 lıt. 
645 - Dir. Gen. Tilrkkuşu 

.ı 19 65 

Dır Ecole Saıea femmea Kenya 
Dir. Hyı. Aaaiat. Soc Catalotlu 
Muaicip. Ankara 
Com. Ach.Dir. Gen.Fabr. Mil. Ank. 

25-8-Jll 
26 8-J8 

1-9·3~ 
24·8-23 

6-9-38 

Ameublement pour Habltatlon at Bureaux- Tepl•••rle ete. 

Litı en fer, commodinea en fer, fauteuilı, Publique 
Uarlrea, tablea a cij'arettcı baacı, 
elaairee pr profeueura ete. 

Dir. Ecole aares-femmeı Konya 1-9-38 

Llb pr. aoldata: 10.000 pairea Pli cacb. 22000 - 1650 - Command. Gea. P,et. 5-$t-38 

Table oounrte au deasuı avec du lino· 
leum: 1 p. 

Gre a rr' eo -

Llnoleam cou). eafe: 650 m. (aj.) Publiqae le m. 4 80 

Traneport - Charaement - Dkharıement 

Tranıporta poataux Publique 
,, ,, durant aa an Pli cacb. 
,, ,, ,, ,, Publiqae 

CombuaUble - Car bu rant - Hullles 

Semi eoke : l68 t . 
Vakoum ı 15 bidona, valvallne uou· 

tehoulh: 3 bidona benzine 300 bidonı 
Boia de chlae : 200 t. 
Boia d'orme : 200 t. 
Boiı de cb~ne : 35 tbekiı 
Benzine : 25000 litrea 
Bolı: 600 t. 
P~trole : 2,5 t. 

111\Mr• ı 

Grt a rr6 

Publique 
.. 

Gre a gre 

Pli cach. 
Publique 

Trompe pr frin1 et ehauffaıe: 8 lota Pli cacb. 

L 'acfj. du ~2-3-3S conceraant l'achat de 
1000 sacı Hnitairea a 6te annuleo 

Tentu portatina: 2000 • 2500 p. PU uch. 
Fil m4tallique: 110 t. Pli cacb. 
L'adj. du 22·8-~ pr l'achat de 98 lota 

d'objetı a 6te annulee . 
Veaux: 140 tetea, pctita veau~: 30 t~tea Pli aacb. 

cbhrea : 30 Utea, moutonı : 3:> titea . 
Liaainr• llDıe Publiqu• 

F erro•chrame : 5 t. Pli cacb. 
Materlel!J>r moyenı de)ranıport marlt. : 6 lotı ,, 

Provlslans 

F arlne, IYoine, orıe, pal ile 
Orre, 1Yoine, folD, pallle 

" 
,, ,, . . ,, 

L~ıumeı: 4 lota (aj.) 
Avolne ı 60 t. 
Orre blanebe ı 50 t. 
Avolne ı 150 t. 
Orıe : 70 t. foin : 6' t. pallle : 15 t. 1el 

pr. anlmaux: ıoo k. (aj.) 
B.urre: 1600 k. (aj.) 

Pli taelt . 
Publiqae 

,, 
,, 

Gr6 a rr6 
Publique 

" Pli cacb. 

8) Adjudications a la surenchere 
Moteur Eretll anc ıon mobiliu dı 81 lota Publique 

708 -
6000 -
1800 -

la t 30 -

1 tT 25 
4600 -
6000 -
500-

17500 -

18250 -
20000 -

6290 -

25000 -
6902 75 

22t -
2622 -
2185 -

4351 ~o 

1831 !O 

300-

219 88 

4~0 -
135 -

373 59 

157 -
157 -

337 50 

37 50 

Fôretı Ank. et İst. 
Dir. Princip. Douanea 1.at. 25 8-38 

Com. Aah. Dir. Hyıiene et Asıiıt. 24·8~8 
Sociale a Cataloğlu 

Dir. P.T.T. Kırklareli 

" ,, 
u ,, 

Vil. Yozrat 
,, Corum 

Com. Ach. Uoiveraite İnt. 
,, ,, 

Dir. Princ. Douanea lıt. 
Miniıt. Tr. Pub. Depart Materiaux 
Com. Ach. Bataillon F ront. Artvin 

,, 
" 

,, 

36-8-38 
30 8 ·38 
!J0-8-38 

27-8 38 
14-9-33 

0·9-38 
5-9-38 

25·8·3~ 
ö-9-38 
6 ·9-38 
7-9-38 

1312 - Adminiıt.G6n. Ch. de fer EtatAnk. 7·10·3 
Bureau Exped. Haydr. 

Com. Ach. Miniıt. Def Nat. Aak. 

13fi8 7i " " " 8 9·38 
1500 - Dir. Economat P.T.T. Aok. et iat. 5•1(}.33 

Miaiatere Juatice 

471 95 Com. Ach. Et.bli11. HyzUıne Ank. 7·9·38 

3ti9 31 

1875 -
617 75 

16 80 
196 65 
163 87 
491 62 
326 36 

122 3/ı 

Dir. F 11culte lan~ue Hiatoire et 
G'°ıraphlt: Ank. 

Com. Acb. Dır. Gen Fab. Mil.Ank. 
Com. Ach. Office Sanit. Port lıt. 

Com. Ach. Mil. lıpartıt 

• • 
" .. 
" " Com. Ach. lnt. lzmlr 

Dlr. V cterinaire Eskişehir 

" " 
" " Dir. Gen Cartoır• Ank. 

" ,. 

8-10"38 
6-9-38 

1·9·38 
3 .. 9 .. 38 
6-9 38 
79·38 

22·8·38 
28 8·38 
26-8-38 
28 8-38 
24~ 

45 - Com. Ach. Offiae Sanlt. Port Iat. 23-8 38 

10-
U-
11 -

14 -
li-8-JI 
il -

10 -

ıo -

10-
11 -

12 -
J4 30 
10 30 

12 -

11 -

10 -

14 -

11 
ı 1 
11 

10 -
16 -

15 -
15 30 
lO -
11 -
16 -
9-

15 30 

12 -
15 -

11 -

11 -

11 -
14 30 

10 ..... 
10 -
~o -
10 -
12 -
14 -
14 -
14 -
11 -

14. -

1 
A l'attention des fournisseurs 

et des entrepreneurs de l'Etat 

AVIS IMPORTANT --·-----

' 

L' Admini3tration des Cbernins de Fer de l'Etat an· 
nonce offıciellement qo' a l'occasion <le l'abrogation de 
l'alinea G, paragraphe 2, de ı·Article 2 de ses Cıhicrs de!! 
clıarge s au sujet de l'ubligation de l'exhibition dıs "Cır· 
tificats d'Entreprene11n,, on n'cxiıcra plus dcı ıoumisıion· 
aaıres qui partidperont aux adjudicatioas denot lieu 
apres le 1-er Seplcmbre 938 l~s dits certiticats. 
~ .. ...... , • t .. '.ı. ............... ııım ........ ~ 

Momento des F oumisseurs 

Londi. 22·8-938 

Saca tepoaratiques (Dir. G~n. Cart. Ankara) No. 783 
Viande de bceuf, Paille, foin (Com. Acb. Div. Adana) No. 783 
Synonim d'aspirine (lnt. Ist. Tophane) No. 750 
Arroseuse (Municipalite Tclaoroum) No. 761 
Reparation Rigoıe a Eregli. Tranux const. riviero i. İbral•· 

Dr~ssement plans et dcvis des oanaux a ouvrir sur ôe• 
differeate3 rivieres (Vil. Konya) No. 765 

lnstıl. electriqt1e tMunicipalite Bolu) No. 775 
Charrues a deux roues de fabrieation etrangeres (Vil. An~. et 

Dir. Agricole fst.) No. 758 
Charrues a deux roues de tabrication etrangercB (Vil. Ankara el 

Dir. Agrieole İst.) No. 759 
Pose de tuyaux en acier pour adductien d"eau (Munic. Saray) 

No. 770 
Beurre (Com. Ach. Mıl. Buna) No. 772 
Farine pour pain (Ecole Gendar. Yozgad) No. 772 
Viande et provision (Com. Ach. Mil. Bayramitch) No. 77,ı 
Materiel en acier pour difterent outils (Dir. Gen. Fabr. Mil· 

Ankara) No. 776 
Foin (Com. Ach. Mil. Erzindjan) No. 775 
FariAe (Com. Ach. Mil. Isparta) No. 775 
Paille \Ct>mmand. Mil. lıt. Fındıklı) No. 777 
Foin \Com. Ach. lnt. Konia) No. 777 
Travaux eclairage et reparation et installatittn electriqaı (Dit· 

Trav. Publics let.) No. 778 
Constr. garages a Konia (Com. Mil. Konia) No. 779 
Repar~tion halisse dir. jardins (Muni. 1st.) No. 779 
Papier, encre d'impremerie, ete. (Mun. lst.) No. 780 
Madriers de ebene, Cbevrons de ebene (Ch. de Fer Etat Haf 

darpaşa) No. 780 
Bois de charme (Com. Ach. lnt, Ank.) No. 779 
Tente pour pansements, Id. pour hôpital (Minist. Def. Nat.l 

No. 779 
Reparation trompes (Mun. lst.) No. 779 
Construc. d·hangars (Com. Acb. Div. Manisa) No. 780 O 
Const. Konak gouvernement (Trav. Publica Bahkeıir) No. 78. 
Construc. pave a Kanhıyaka et a la litation Tchataldja (Mo0'' 

lst.) No. 780 !' 
Trav. repar. dcpôts batis3e adm. malsens et ete. cndomm•g

81 par le tremblement de tene (Dir. Prirı. Mon. Auk.) No. 1 
Sacs (Com. Ach. Monop. Kebatache) No. 780 
Orgı (Com. Ach. Mil. Kars) No. 780 
Vieille fonte (Ch. de Fer Etat Ankara) No. 781 
Materiel electrique et ampoules (Mun. lst.) No. 180 ·Ui 
Petrole, benzine, graissc ete. (Oir. Ferme Cul. Coton Naıı 

No. 780 
Artir.les en eaoutchouc, celon lıydraufil~ gaz 

americaine pour baııdage (M~d. en Chef. 
No. 780 

.,, 
hydrauf1le, t01~ 
Hôp. Mod. A• ' 

Medicament (Mun. lst.) No. 780 ' ı) 
Viandc de boeuf, beurre, huile d'olive ete. (Gendarm. '{ot.I' 

No. 78l 
Y oghourt (Com. Ach. lnt. Tophane) No. 781 
Conatr. pont (Vil. Konia) No. 781 

0
• 

Dreasement earte etat actuel ville Kastamonu (Mun. Kaıtadl 
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