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a) MÜ AKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri vemalzemesiHarita 

Uncukm, Osmaniye ve Mahmudiye kiiylcri ihtiyar heyetinden: 

Uncukırı, Osmaniye 'e Mahmudiye köyleri arasında inşa edile
cek okul binasının ustalığı 15 gün miiddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olan u taların !iari.nameyi anlamak üzere her iki köy he
yetlerine müracaatları ilan olunur.İhale tarihi 8 - 9 - 938 perşembe 

~ünüdür. 

Bayramiç Belediyesinden: 

1 - Yeniden eksiltmeye konulmasına karar verilen belediye 
binasının keşif bı-dlli 12462 Iirııdır. 

2 - Şartname, plan diğer evrak parasız belediye fen memurlu
ğunda görülebilir. 

3 - Kapalı zarf usnlilc yapılacak ihale 10-9-938 cumartesi saat 10 

da bekcliye dairesinde encümen huzurile olacaktır. 
4 - l\lezkiır binanın inşası için belediyenin 938 bütçesinde 3228 

lira tahsisatı olduğundan belediye biitçesinin vaziyetine göre 938 da
hil olduğu halde üç sene zarfında bedeli mezkur tesviye edilecektir. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 951 lira 90 kuruştur. . ,,, 
6 - htckliler fenni ehliyet vesikasını vermeleri §arttll'. 
7 :_ Teklif mektupları elden veya posta ile encümene gönderilir. 

Yukarıda yazılı saatden bir saat evveline kadar belediye encümenine 
verilmek şartdır. 

İçel Vilayet I,>aimi encümenind~n: 

Silifke hastanesinin 5:l7 lira G2 kuruş bedeli keşfli tamirat i~i 14. 

eylUl 938 tarihine raslayan ~ar~aınba günü saat onda ihale edilmek 
iizere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İsteklilerin 40 lira 35 kuruş tutan muvakkat teminat makbuzunu 
hamilen ihalenin muayyen bulunduğu gün ve saatte İçel Vilayeti 
Daimi Enciimenine müracaatları ilin olunur. 

Diyarıbakır Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - İhaleye konulan iş: 19311,50 liralık baş müşavirlik evi inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid işler şunlardır: 
A - Eksiltme 'şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, fenni ,.e bayındırlık işleri genel ~artnamesi 
D - Bu enak Nafıa dairesinde göriilebilir. 
3 - Bu isin ihalesi 13-9-938 salı günü saat 11 de kapalı zarf usutne 

nn!ıa ınüdiirlüği.inde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1448,36 liralık muvakkat teminat, 
cari senet, ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınımş 
müteahhitlik '\.·esikası. rBu vesika ihale giinünden en az sekiz gün 
evvel istida ile Nafıa Vekaletine miiracaatla alınacaktır. Ve bu zaman 
zadmda vesika talebinde bulunnuyanlar eksiltmeye giremiyecek
lerdir. 

5 - Taliplerin zarlla ihale saatinden bir saat evvel komisyon re
isine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden : 

t - Eksiltmiye konulan iş : Mer.;in hayvan tahaffuz· 
hanesi ikmal inşaatı. Keşif bedeli 16321.09 liradır. 

2 - Bu işe ai<l şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baytndırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi ve fenni şartname 
E - Keşif cetveli. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı Nafıa Müdürlüğünde 

görülebilirler. 
3 - Eksiltme 13/9/938 tarihine musadif salı günü saat 

10 da Mersinde Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1224 liralık 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olması lazımdır. 

Talihlerin ihale gününden en aşağı sekiz gün evvel 
Nafıa Bakanlığından ehliyet vesikası almaları ve Ticaret 
Odası vesikasını birlikte göstermeleri lazımdır. 

-
Kar~al Beltdiyesinden 

Kar:alın Vapur İskelesi Caddesile rıhtım keoarındaki taş iskele 
arasında bulunan eski kayık çe'tek mahalline ve sahil kenanna ya
pılacak rıhtım duvarı ve mezkur duvarla binalar arasındaki münhat 
zemine yapılacah imla ameliyab 23-S -3~ tarihinden itibaren ve 15 
srün nıüddetle açık eksiltmeye konulmu;tur. 

1 - Keşif bedeli 691 lira 20 kurııştur. 
2 - Eksiltme 9-9-38 cuma gilnü saat 14 te Belediye da=resinde 

müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
3 - İıteklilerin 51 lira 84 kurut muvakkat teminat vermeleri, 

Münakasa Gaseteai 

• • • Kartalıo Ankara Caddesinde Belediyeye ait dükkan dahiline 
yeniden yapılacak tuğla du-.ıar inşaatı 24-3-38 gününden itiba1en 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli 78 yetmiş sekiz lira ~O kurJ ştur. 
2 - İstekliler in 5 l ra 87 kuruş muvakkat teminat ver.neleri. 
3 - Eksillme 7-9-38 çaışamba günü saııt 14 te Belediye Daire-

sinde müleşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Kartal Belediyeıinden : 

Kartalın rıhtım illeri yollarının mnkadan beton döseme o
lar k yapılması için 24 8 938 giinkü yapıJan açık eksiltmede 
teklıf edilen bedel haddi laj'ıkta görülmediğinden 2490 sayılı 

arttırma eksiltme kanununun 43 üncü maddesine tevfıkan bir 
ay zarfında ve pazarlık usuliyle açık ehiltmiye konulmu~tur. 

1 - KP.şif ve proje mücibince yapılac.ak işin bedeli 522-1 
li ra 53 kuruştur . 

2 - Bc:dcli keşfin 3000 lira~ı 938 bütçesinden Lakiye 
2224 lira 53 kur u~u 939 bütçesinden te<liye olunacaktır. 

3 - Przarlık 1.9.938 perşembe günü s3at lO da Bt lediye 
Dairesinde müteşekkil Daimi Encümen tınzurunda yaptlacaktır. 

4 - Pazrırhğ1 iştirak edeceklerin 391 lira 81 kuruş mu· 
vakk:ıı teminat vermı>leri . 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 

20-9-938 salı günü saat 11 de Çorum Nafia eksiltme 
Komisyonunda ihale yapılmak üzere 26492 lira keşif be
delli Sunğurlu Hükumet Konağı ikmal inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartname keşif, ve evrak
sairesi Nafıa Dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1986.90 liradır. İsteklilerin Nafıa 
Vekaletinden bu iş için alacakları Müteahhitlik ehliyetna
mesi ve sair evrakile birlikte ihale Komisyonuna müraca
atlorı ilan olunur. 

• • • 
Atatürk bulvarmda yap. depo ve imlihane inşaatı. 

Bak : İnhisarlar Umum Müd. ilanlarına. 

• • • 
Kastamonu kasabasının hali hazır haritası tanzimı. 

Bak : Kastamonu Beled. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat 

Kütahya Vilayetinden : 

1 - 3045 lira 86 kuruş muhammen bedelli Kütahya 
merkezi ve Uşak kazası hastaneleri ilaç ve alatı tıbbiye· 
leri 16 9-938 cuma günü saat 10 da ihale edilmek üzere 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Mezkur ilaç ve alatı tıbbiye listelerile şartname
sinin birer örneği İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. İstiyenler mezkur müdüriyete 
müracaatle görebileceği gibi hergün Kütahya Daimi En
cümen kaleminde görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat 229 liradır. 
4 - İbal~ Kütahya Vilayet Daimi encümeni huzurun· 

da yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte muvak· 
kat teminatlarile Vilayet Dai~i Encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

Elektrik,Havagazi.Kalorifer Tesisat ve Malz. 

Osmaniye Belediyesinden : 

Osmaniye kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak 
idro elektrik tesisatının tutarı olan (35037) lira (95) kuruş· 
tan yalnız (7242) liralık merkez santral binası inşa ettirile
ceğinden isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddele
rinde yazılı vesaikle birlikte belediyemizt:; müracaat ve İs
tanbul' dan bu işe girmek istiyenlerin (Galata Karaköy Pa
las 6 ncı kat No. 13 te elektrik müh ndisi Hamdi Arı· 
elde) keşifnameyi görebil ct>kleri ilan olunur. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır, v.s 

İstanbul Belediyesinden 

Düşkünlerevine lüzumu olan ve beheı· metresine 25 kuruş 
15 santim bedel rahmin edilerı 12650 metre yerli Amerücan 
bezi açık ehillmı-ye konulmuştur. Bezin örneğile şartnamesi 

Levazlnı Müdürlüğünde görüleLilir. lsteklılcr 241)0 No. lı ka· 
nunda yazılı vesi~a ve 24·l lira 30 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile baraber 14.9.938 çarşamba günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ~ atınalma ~ 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 13000 lira olan 5 ton sarı 
A1'.c~ri Fa'nfaalar U.ını.ırn Müdürlüğü Meri;" 

Satınalma Kc,misyonuncıı 15-9-38 perşembe günü saat 1 ~ 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak~ 
misyondan verilir. Muvakkat teminat 975 liradır. 

***Tahmin edilen bedeli 1045 lira olan 95 metre mur' 
baı çuha askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez ssl~ 
alma Komisyonunca 17-9 938 cumartesi günü saat tO 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olJ 
rak Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 78 lira 38~ 
ruştur. 

• • • Tahmin edilen bedeli 13.00D lira olan 5000 kilo ss 
vaketa Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez ss 
alma Komisyonuca 15-9 938 perşembe güuü saat 1 l 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname pnrasız olsfl 
Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 975 liradır. 

***Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan 3 ton ve 
askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma KoilliS, 
nunca 15-9-1938 perşembe günü saat 1 1,30 da kapalı t) 

ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoıı~ 
verilir. Muvakkat teminat (562) lira (50) kuruştır. 

*"'*Dikilmiş' kışlık elbise alınacaktır. Bak: harici P. 
kıtaatı ilanlarına. 

Kereste Tahta v.s. 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan 

7 metre tulünde ve 13-18 santimetre kutrunda 17 tane ç•fll 
rt ği Sabnalınacağından pazarlığı 31 ağustos 938 çarşamba güoiİ 
lOda Fındıltlıda Komutan} k Satınalma Komisyonunda yapılacaktır ı 
tekliler!nin belli gün ve saalh Komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makina yağları v. s. 
Manisa Valiliğinden: 

1 - Manisa Memleket hastanesi için beher tonu 3Z 
muhammen kıymet üzerinden 100 ton Zonguldak söıııi~ 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Memleket hastanesi 
görülebilir. 

3 - İhalesi eylulün birinci perşembe günü saat 0 

Manisa Daimi EncÜmP.n1nde yapılcu;akLır. 

4 - Muvakkat teminat 24 liradır. 

Ü~küd!lf Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : 

1 - Üsküdar Kız Enstitüsü için Gazhane malı 40 toll 

kömiirü ile 30 k.ılo BuJgarya malı mangal kömürü açık e 
meye konulmuştur. 

2 - Muhaıiımen fiatı kok kömürü beher ton 18 1~.~ t 

kuru~ üzerinden 756 lira ve 3000 kilo mangal kömöcıı 
terı 127 lira ki cem'an 883 liradır. 

3 - Teminat akçesi 66 lira 22 kuruştur. 
4 - Eksillme Cıığaloğlunda eski Düyunu Umumiye b~ 

yanındaki Yüksek Okullar Sağışmalığında 12.9.938 ısı 
rastlıyaıı pazartesi günü saat 14 le yapılacaktır. .0 

5 - lstek.lilerin adı geçen gn.n ve saatte müttalılt1 

mahrukatçı olduklaı ına dair Tic·ııet Odası ve~ikası ve ıtl~ 
lırat teminat makbuzlarile Komisyona müracutleıi. ~ı 

6 - T&rtı mektebde olacaktır. Ve tartıdan soıırs. 

edilecektir. 

İstanbul Belediyesindtn : 

Belr.diye motörlü nııki vıısıtaları için hP.psine 4250 !jrl 
del tahmin edılen 10 ton makine, 2 ton dişli ve SOO k 11~1; lo 
yağı açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi Levazım ~ ıı 
lüğünde görülebilir. İı:.tt:kliler 2490 No. lı kanunda ),ıı 

Arkası 5inci sdyfada 

Kastemonu Belediyesinde 
' <i 

1 - Kastamonu merkez kasabası hali hazır haritası ~1'- / 

nin ikmali, nivelman yapılması bu harita ile beraber 1/100 ' 
mikyaslarında haritaların tersimi pazarlık suretile eksiıtrne.>'' 
muşhır. , 

2 - Bedeli muhammen 3000 üç bin liradır. ) 
3 - :Muvakkat teminat 225 liradır, 1'İ ~I 1 

4 - Hali hazır 36 adet paftadan ibaret 1/500 mikyasındll ,ıı-''ı 
Nafıa Vekaletindedir. fü•rakı saire suretleri posta ücreti \:e ,iJ" 
sairesi gönderilmek şartile taliplere gönderilecek ve arztt edf 
lediye~ e müracaatla tetkik edebileceklerdir. . .cft 

1) 2000 adet dikilmiş yatak kılıfı açık eksiltmeye kon- 5 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün Beled1
' 

muştur. racaat edebileceklerdir. 
2) Tahmin edilen bedeli 3900 lira olup ilk teminat 6 - 22 Ağusto~ 938 gününde ihalesi icra edilecek oJııı>, •• ıı' 

parası 292 lira 50 kuruştur. - 1 bahis işe talibi zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanun ablt.~11

1et~ 
· fikan bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış olduğundan tah9 J 

3) ihale 13 eylül 938 salı günü saat 10 dadır. · ı lediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (5960) 



3 Münakasa Gazet.esi -------------------------------------------------
İslahi~·ede bulunan kıtaat için 156,000 kilo un 14-9-938 çarşamba 

1 
1;~-ii saat 9 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeJi 
2029:> lira 60 kuruştur. İlk teminatı 1:>22 lira 7 kuruştur. Şartnamesi 
İslfıhiyede Tuğay Sa. Al. Ko. dadır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 

- beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa:ıt evvel Ko. na ver-

:;rı-....İn•h•i•sa•rll!la•r:ımUmı.ia11Mınü111d•ü11rlmü!!!iiiğmü•n•dmeHn~Eiii: m:Eil!iili1:1 
i~·- Ankara'da Atatiirk Buharında ~artnanıe ve projf'si 
i 

1
1
nce yaptırılacak depo ve inılühane in~a:ıtt kBpillı zarf 3800takım dikilmiş kı~lık elbise kapalı zarfla eksiltmeye konul-

y e eks · ı k muştur. Tahmin edilen bedel 49400 lira olup ilk teminatı :l705 liradır. 

nıeslcri. (334) (5963) 1-4 

• • • 
}[ 

1 
lmeye ·onn,uştur. Şartnamesi 2·17 kuru!'l mukabilinde Ko. dan alınabilir. Eksiltmesi 

- Keş"f l ·1 ı· 199 146 ıı·ra 15 kuru~ ve muvakkat ·~ n 1 e :-ıe ı · ._ 16-9-938 cuma günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
h.mir Tayyare k taatır ıo ihtiyacı olan 198000 kilo ekmek kapalı 

zarfla mü akssaya konmvştur. İhalesi 2-9-938 cuma güoü uat 12 
de İzn•irle Kışlada müstalıkem mEvki Satınalma Komisyonundı:t 
yapıl,cı\lcbr. Tahn.in edilen tutan 21780 liradır. ilk teminatı 1633 
1 ra 50 kuruştur. Ş.ntnameai her güa Komisyonda görülebilir. 
lst: ldiler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair "esi!ta gfüter· 
mek mecburiyetiııded•r ler. Elrsiltmeye iştirak edecel<lerin 249') aayılı 
kırnuou ıı 2, ~üncü maddrlerinde ve şartnamesinde yazılı '1es"ka1a
ıile ve te t inat ve teklif me\tuplarını ihale saatinden en az bir 

}~:ı ct49~ .73 liradır. kanunun 2-3 cü maddelerindeki bel~elerle teminat ve teklif mektup-
.. - Eksiltme 15/1\. '938 tarihine r:ıstlıyan Pe şeınbe larını en geç ihale saatinden bir saat evvel M. l\l. V. Sa. Al. Ko. na 
i ~~l 11 de Kabata~'la Levazım ve Mubayaat Şulıesin- vermeleri. (325) (5919) 1-4 

lV ını Komisyonunda ya.pılacaklır. . . . • • • 
l - Şartname ve projelt>r 9.96 lırn bedel mukabılınde Adanada yeniden birer bataryalık iki hangar yapılacaktır. Keşif 

il~ ar Levazım \'e Muha}aat Şabesiyle Arıkara Başmüdür- bedeli 80,000 liradır. Tahsis edilen 80000 liradır. Tahsis edilen 80.000 
Ven alına bilir. liranın 5000 lirası 938 senesi bütçesinden verilecek ve 75,000 lirası ho-

- Ek ·ı k k · l · } · ı. ) noya ı·aptedilmek şartile 939 seensinde tediye edilmek ve 15-9-938 per-
saat evl'el Komisyona vermeleri. (273) (5466) 4-4 

t> &ı tmeye i~tiıa - etme ıste)cıı erın ,ır muh":.ıvc r. 
ı8pt1kJ h 1. şembe günü saat 16 da ihale yapılmak şartile kapalı zarfla eksiltmeye 

arı bir binanııı taahhüt bedelinin vüz ,.irnıi in ıra · 
1 

d 
aş ğ ' J konulmuştur. Şartnamesi Ankara \"e Istanbul Lv. A. Sa. A . Ko. a 

• • • 
Miktarı Muh. B. tık T. İhale T. Sa. şekli 8 1 olnıamgsı ve kendileri bizz..ıt Yıik~tk Miihendis veya görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektup-

: olrnadıkları takdirde teklillerini bunlardan birisiyle ınüş- larını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (333) (5962) 
kilo L. K L. K. 

Kıt ası Cinsi 

;·n Yapmaları ve mukaveley i birlikte imza etmeleri la- 1-4 

~· .~ksiltmeye girebilmek için icnbeden \esik:.ılar eksilt- • • • 

Edirne Hd. A koyun eti 83000 33200 2720 1-9-938 10,30 kapalı 
Keçi veya zarf 

İi~~·Unden" bir hafta cvveli11e kadar İcılıisarlar Umum Mü· Hepsine tahmin edilen fiatı 109315 lira olan 217 çeşit cerrahi alat 
a.~ İnşaat Şubesine gfüteriJecl'k ve ayrıca fenni f'lıliyet kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Eksiltme 4-10-938 günü saat 11 de 

1 
~l alınacnktır. İstekli ilt· Lıirliktf> teklif ynpacak olan fen Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk temi-

sığır eli 83000 24900 1867,50 ,, 
Süloğlu Hd. koyun eti 100100 40040 3003 ,, 15 te 

A. Sığır veya 

,, 
,, 

keçi eti 100100 30030 2252,25 ,, n ,, 
t,nın dahi ayrıca müteabhillik yapmış olması şart de· nat 6715 lira 75 kuruş olup şartnamesi 547 kuruşa komisyondan ah

nabilir. Eksiltme~·e girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
Vı 2, 3 üııcii maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
!iı" -.. Mühiirlü teklif mektubunu, kununi vesaik ve İuşııat eksiltme saatinden behemehal bir saat eneline kadar Ank~ada 1\1, 

Uzunköprü Koyun eti 28000 1120!) 
Hd. Tb. Sığır veya 

840 2-9-938 1 1 ,, 

keçi eti 28000 840D 630 ,, ,, ,, 

e IZden alınacak fenni eiıliyt>t vt'Sİka:,iyle uıuvakkat gü· M. V. Satın alma komisyon reisliğine vermeleri. (257) (5384) 
k Parası makbuza veya banka teminat mektubunu ihtiva 2-4 

Garp hudut Tuğay birliklerinin koyun veya sığır veya keçi eli 
ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız 
en ucuz fiat teklif e j ilen et ihale olunacakbr. Şartnamelerini gör· 
mek istiyeler Edirnede Tuğay Şahnalma Komisyonuna müracaat 
edebilirler. İsteklilerin belli gün ve saabndan bir saat evvel kanuni 

;Uklın kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a ka- • • • 

bl. 1~rda adı geçen Alım Komisyonu Bsşkan1ı~ma makbuz Dunlop, Gudyer, Fayriston, l\lişlen, Kontinantal, ruvayal, angi-
tnd lebert markalarından olmak üzere 600 ila 1000 adet dış ve 600 ila 11)00 

e verilmesi la~ırndır. (5953) 1-1 adet iç kamyon lastikleri kapalı zarfla satın alınacaktır. Dış lilstiklc- vesaik ve teminatlarHe birlikte Komisyona müracaattan 

• • • 
ı ...... ş 
~I artnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pa· 
ıı a •atın alınacaktır. 
la~ Paıarhk 10/9/938 tarihine raslıyan Cumartesi gü-
AI lO da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 

lll ı1r1 Komisyonunda yapılacaktır. 
t ....... Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
ıv 11 alınabilir. 
t ~ İsteklilerin pazarlık için tayin 
alla 0 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

llthnclcri ilan olunur. 

1 • • • 

edilen gün ve 
adı geçen Ko

( 5822) 2-4 

k;; 8$artname ve projesi mucibince yaptırılacak Di· 
tdil aşnıüdürlük binası ınşaatı 3/VIII/938 tarihinde 
ıı\ıl lrltdiğinden yeniden ve pazarlık usulile eltsiltme· 

'I lrluştur c; ...... • 

tı 2~eşif bedeli 36119 lira 62 kuruş ve muvakkat 
a ...... 09 liradır. 
''at Eksiltme 3. 10.938 tarihine rastlayan cumartes 
\lıııı ~2 de Kabataş'ta levazım ve mubayaat şubesin· 
4 ......_ 0ınisyonunda yapılacaktır. 
İtıhi Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabi
-kı~tlar levazım ve mubayaat şubesi ile Ankara ve 

~ ....._ E ba~ müdürlüklerinden alınabilir. 
~t "ta ~•ıltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenn! ev-

8-y aı~ini inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
6 ....._ ~ ıştirak vesikası almaları lazımdır. 
k ~ 7 ~cklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
fılıliı1 ' güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
kır ~orıa ve lstanbula gelmeyecek taliplerin de Di
il~' ınüdürlüğünde müteşekkil komisyona müra· 

olunur. (5917) 2-4 

• .... . ı, • ....-

'tek' 
li h· •niev 
~~ ııı,s, Vel 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

ftı ~ttıe llda Malzeme eksiltme komisyonu odasında ce:nan 1500 
ll\.b"f ti: bedelli Haydarpaşada sif supalan teslim şartile 10000 

.~ltltllt teaıı1ntn açık eksiltmesi yapılacaktır. 
~,.11tıe k e~inat 112,50 liradır. 
l~tlUğu t nalllesi ve teferruatı Ankara Nafıa Vekaleti l\lalze-
"li) llden · ı· , etı11 Parasız olarak alınabı ır. 
hti ICU llıuvakkat teminat ve şartnamesinde yaıılı vesikalarla 

il &aat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 
(3218) (5675) 2-4 

t~ 
t ~()· ltt dik" " -
İt~t'lton it·1{; e\"i için beş adet puantariz durkop makinası 
tıi '°e~oı, 1 lllnkinası, bir ~•det yayıcı posbın makinesi, yedi 
,~ S.9.938lllakinası, bir delici kalıp zımba makinası, ve sair 
· ~"liğı Sat Pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul le-
ttll e~~aitıirı ın alnıa komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yap1-

'"'4Qıı.lli tah:ınin bedeli 25500 liradır. Teminatı 3825 liradır. 
Vesikalarile beraber komisyona gelmeleri. (5964) 

1-4 

rin beherine 150 lira , ·e iç lastiklerin beherine 10 lira fiat tahmin eclil
nıiştir. Eksiltme 3-10-938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 1\1. I\I. V. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 9250 lira olup şartnamesi 8 lir:ı 
mukabilinde Ko. da alınabilir. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 ünci.i maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evvel 
M.1\1. V. Sa. Al. Ko. na reisliğine vermeleri. (255) (5382) 2-·i 

• • • 
Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatından olmak üzere 200000 

metre sargılık bez kapalı zarfla satın alınacaktır. Beher metresin~ 

tahmin edilen iiat 20 kuruştur. Eksiltme 3-10-938 pazartesi ~iinü sant 
11 de Ankarada 1\1. 1\1. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 3000 
lira olup Şartnamesi iki liraya Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye girecek
lerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektuplarmı eksiltme saatinden beh<!
mehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (256) (5383) 2-4 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiat 52 kuruş olan 300000 metre 

yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulile münakasaya k:>nulmuştur. İha
lesi 13-9-938 salı &rtinü saat 11 dedir". İlk teminatı 9050 liradır.Evsaf 
ve şartnamesi 780 kuruş mukabilinde 1\1 • .:.\-1. V. Satın Alma komisyo
nundtm verilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde gösterilen vesaikle birlikte teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat evvel 1\1. M. V. Satın Alma komis
yonuna vermeleri. (308) (5746) 2-4 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiat 55 kuruş olan 800.000 metre 

yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha
lesi 12-9-938 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 21350 liradır. 

(266) (5459) 4-4 

• • • 
Malatya birlikleri için 209875 kilo sığıreti Elazit Sabnalma Ko 

misyonunca 2 Eylül 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt 
mesi ile satın alıııacakhr. Muhammen bedeli 37n7 lira, ilk teminatı 
2833 lira 32 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
eksiltme günü saat 10a kadar kanun ve şartnamesine göre bazırlıya· 
cakları teklif mektup'arını m~kbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. 

Elazığ merkezi için 282875 kilo sığıreti Elazığ Satınalma Ko
misyonunca 2 Eylul 938 cuma günü saat 9 da kapalı zarf eksiltme· 
sile satın alıııacakbr. Muhammen bedeli 50917 lira 50 kuruş, ilk 
teminatı 3818 lira 13 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin eksiltme günü saat S e kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Ko· 
misyona vermeleri. 

Hozat garnizonu birlikleri için 146000 kilo sığıreti Elazığ Sabo 
. alma Komisyonunca 2 Eylül 938 cuma günü saat 10 da kapalı :ı.arf 
e!ısiltmesile alınacaktır. Muhammen bedeli 27740 lira, ilk temioah 
2030 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. fıteklile· 
rin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine göre 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyona 
vermeleri (264) (5457) 4-4 

Kapah Zarf usulile Eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından 

Evsaf ve şartnamesi 24 Jira mukabilinde M. 1\1. V. Satın Alına Ko:::.- Birinci Kısım : Mıkdan Beherinin fiyatı Tutarı 
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 satıh kanunun 2

1 
Cinsi 

3 üncü maddelerinde gösterilen vesııikla teminat ve teklif mektupla- I -
8
-ü-.. -k-Y--h---K-.-.-t-ll" 

rını ihale saatinde gösterilen vesaikle teminat mektupları ihale B-Y~ k K ~:~. a:e ırıs a 1 

saatinden en az bir saat evvel 1\1. 1\1. V. Satın alma komisyonuna ver- .uydi~ u up ane 
• Gar rop 

melerı. (310) (5748) 2-4 0 t M K' · t 11. 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı altmış dokuz bin lira olan iki yüz 

bin tane harp paketi kaımlı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme 
12 Birinciteşrin 938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminatı 4700 lira olup şatnamesi 345 ku
ruşa M. I\f. V. Satın Alma Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlıkte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemahal bir 
saat evveline kadar Ankarada 1\1. 1\1. V. Satın alma Ko. na vermele· 
ri. (304) (5704) 2-4 

r a asası ıns a ı 

Sığara Masası 

Yazıhane Koltuğu Marokenli 
İskemle Marokenli 

ikinci kısım 
Yazıhane Kiristalli 
Etajer 
Gardirob 
Daktilo Masası 
Sığara Masası Kiristalli 
Yahıhane Koltuğu 
İskemle 

:Aded 

6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 

6 
6 
6 
6 

12 
6 

24 • • • - ..... ----------Dershane Talebe Masası 30 
60000 kilo koyukı, sığır, keçi eti kapalı zarlla eksiltmeye kon· 

muştur. Tahmin bedeli koyun etinin 24000, keçi e inin 21000, sığır İlk leminati : 538 Liradır. 

Lira Lira 

225 1350 
250 1500 
90 540 
45 270 
25 300 
30 180 
15 360 

90 540 
40 240 
70 420 
3.5 210 
20 240 
20 120 

6 144 

25 750 -7164 L. 

elinin 15000 liradır. ilk teminat koyun etinin 1800, keçi etinin 1575 İhale : 3-9-93S Cumartesi Saat : l l de. 
sığır etinin 1125 liradır. Eksiltmesi 5.9.93S pazartesi günü saat 1 lde ı . Büyükder~ Bahçeköyde bulunan Orman Fakültui yen 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda isteklilere gösterilir. Bina Enstitüleri Profesör ve Asistanları mesai Odaları için yukarıda 
İsteklilerin verecekleri teklif mektupları 5.9.938 pazartesi günü sa· müfredatları yazılı Mobilyalar (KAPALI ZARF) usulile eksiltmeye 
at 10 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. İs !eklilerin çıkarılmıştir. 
belli gün ve saalta Komisyon Başkanlığına Ticaret Odasın<!a kayıt· 2 • Eksiltme lstanbul Vilayeti Muhuehe Müdürlüğil Dairesin 
lı olduklarına dair yeni sene vesikalannı göstermeğe mecburdurlar, de 3-9-938 Cumartesi günü toplanacak olan Fakülte Mubayaat Ko
Kap~lı zarflar Trabzonda Aıkeri Saıınalma Komisyonuna verile- 1 misyonu huzurunda saat (l l)de yapılacaktır. 
ceklır. (275) (5468) 4 - 4 ı 3 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenl~rin 2490 sayıla Kanunun 

• • • tarifa1ı dahilinde ilk teminat tutan olan (538) Liranın Muhasebe 
Milli Müdafaa Vekaleti ihtiyacı içitt Diyanbakır Kor anbarına 1 Veznesine yabrıldığına dair Makbuzla bu Kar.unda yazılı evsaflan 

teslim edilmek ve parası Kor ınuhasebesindı:u verilmek üzere 45000 1~ haiz olduklarına ve diğer evrakı müsbitelerile birlikte kapalı Teklif 
kilo sade yağı kapalı zarf usolile münakasaya konmuştur. ihale gü- Mektublarıııı ihale sa11tından en az bir saat evvel Komisyona ver
nü 1.9.938 perşembe günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 38250 miş bulunmaları lazımdır. 
lira, muvakkat temi ı:ı alı 2868 lira 75 kuruştur. Eksiltme Diyarıbakır 1 4 - Şaı;tnameyi görmek ve yapılacak işin resimlerini, ebad ve 
Lv. Amirliği binasında Salınalma Komisyonunda yapılacaktır. istek· evsaflannı, tarıı imallerini ve di~er bususabnı görmek ve ötren· 
liler Komisyona nıüracaatla şartnamesini görebilirler. ihale günü ve mek isteyenler tatil günleri hariç hergün Büyükdere Bahçeköydeki 
saatten bir saat evvel 2493 sayılı kanunun tarifalı dahilinde zarila· Orman Fakültesine müracaat edebilirler. Arzu edenler Pulunu Gön• 
rını komiıyona vermeleri. (2n) (5470) 4-4 dermek ıartile Posta ile iıt e7ebilirler. (aMa) 3-4 . 

• 
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4 Mlnakaıa GaHteıi 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
1 

Cinai Mubam.bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) MÜNAKASALAR 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme, Harita 

Ank. Atatürk bulvarında yap. depo ve imlahane 
inşaatı (Şart. 9.96 L.) 

Konyada üç adet garaj yap. 
Mahmudiye köyü arasında yap. ilkokul binasının 

ustalığı 

Belediye binası inşaatı 
Autane binaaı tamiri 
Kastamonu hali hazır harituı tanzimi 
Baş Müşavirlik evi inşaatı 
Kartalın rıhtımı üzeri yollarının beton döşeme o· 

larak yap. 
Mersin hayvan tahaffuzhanesi ikmali ioıaatı 
Dükkan dıvarı inşaatı 
Rıhtım dıvarı inşaata 
Sungurlu hükumet konağı inşaab 
Sinop Cezaevi tamiri 
Ünye-Terme yolunun araımda imalab aınaiye 

inşaatı (temd.) 

Kapalı z. 

,, 

Kapalı z. 
Açık ek. 
Paz. 
Kapalı z. 
Paz. 

Kapalı z. 
Açık ek. 

,, 
Kapalı z. 
Paz. 

,, 

199146 15 4495 73 fnhi1arlar U. Müd. 

76884 76 5766 36 

12462 -
537 62 

3000 -
19311 50 
5224 53 

16321 09 
78 30 

691 2() 
2649'2 -

453 44 
2498 ıs 

951 90 
40 35 

225-
1448 36 
391 84 

122:1 -
5 87 

51 84 
1986 90 

3.t -

Konya Lvz. S.A.K. 
Uncukm Osmaniye ve Mahmudiye 

Köyleri İhtiyar Heyeti 
Bayramiç Beled. 
İçel Viliyeli 
Kastamonu Beled. 
Diyarbakır Nafıa Müd. 
Kartal Beled. 

İçel Nafıa Müd. 
Kartal Beled. 

,, ,, 
Çorum Nafıa Müd. 
Sinop Nafıa Müd. 
Ordu Nafıa Müd. 

15-9-38 11 -

15-9-38 11 -
8-9-38 

10-9-38 10 -
14-9-38 10 -

l ay müd. 
13-9--38 1 1 -
1·9-38 10 -

13-9-39 10 -
7-9-38 14 -
9-9-38 14 -

20.9-38 J l -
9--9-38 13 -

15-9-38 12 -

lliçlar, Klinik ve spençlyart alil, Hastane Lev. 

hiç Memleket Haataneai için (temd) 
lıaç ve alib tıbbiye 

Mensucat 

Yazlık elbise 207 takım (temd) 
Amerikan bezi 1000 m. (temd) 
Yerli Amerikan bezi 12650 m. 

Tahta, kereste ve saire 

Çam direği 17 adet 

Nakllyat-Boşaltma-YUkletme 

İnhisarlar mamulati nakli 
Yaprak tütünleıin nakli 90 t. 

Paz. 
Açık ek. 

Açık ek. 
Paz. 
Açık ek. 

Paı: 

Açık ek. 

Mahrukat, Benzin , Makine veselre 

Gaz 417 k. 
Kuru çam odunu 56640 k. 

,, ,, J oO t. n 40 t. 
Sömikok 125 t. 
Benzin yağ v. ı. malzeme (temd) 
Odun 10 t. (temd.) 
Benzin 121,5 t. - motör yağı 730 k. - Vakom 

1702 k. - gaz yağı 315 k. 
Makine yağı 10 t. - dişli 2 t. - gay ya'ı 500 k. 
Motörin 2() t. - traktör yağı 3 t. - makine yatı 

500 k. - silindir yatı 1 t. 

Müteferrik 

tfaiye motopompu 1 adet (temd.) 
Keser 5 ad. - balta 5 ad. - çelik kürek 30!) ad. 

tırmık 28 ad. - yaba 20 ad. (temd ) 
Puaotriz durkop makinesi 5 ad. - durkop ılık 

makinesi 1 ad. - yayıcı postan makinesi 1 
ad. - kesici regola makinHi 7 ad. - delici 
kalıp zımba makinr si 1 ad. v.ı. 

Sıhhiye erbaş çantası 500 ad. - sıhbtye palaska 
1000 ad. - sıhhiye er uıtuncu 1000 ad. 

Yapı malzemesi 3 çecit 
Kullanılmış Şevrole veya Fort markalı kamyon 

Açık. ek. 
,, 
,, 

Paz. 
Paz. 

,, 
Kapalı z, 

Açık ek. 
,, 

Paz. 

Kapalt ı. 

Paz. 
,, 

Erzak, Zahire, Et, Sebze vesaire 

Un 156 t. 
Erzak 14 kalem (Temd.) 
Patates 38,7 ton 
Kuru soğan 15,6 ton 
Yulaf 40 ton-sığır eti 40 ton - aaman 20 ton 
Sığır eti 68750 k. (Temd.) 
Sebze 5 kalem 
Şehriye 19,1 ton 
Makarna 19, 1 ton 
Şehriye 30, 1 ton 
Makarna 30, 1 ton 
Kuru ot 552 ton 

" 

Kapalı z. 
Paz. 
Açık ek. 

• 
Kapah z, 
Paz. 
,, 
Kapalı z. 

" 
" ,, 
,, 

,, ,, 312 L ,, 
Arpa 70 t. - kuru 25 t. - ataman 15 t. - yem Paz. 

tuzu 200 k. (temd.) 
Paıt~rize ıüt 114,350 litre, çiy ıüt 111,700 litre- Kapalı ı. 

yoğurt 2475 k. 
Un 200 ton 
Sadeyağ 6,046 k. 
Keçi eti 53328 k. 
Koyun eti 53,328 k. 
Sıtır eti 53,328 k. 
Kaşır peyniri 6,8 t. (temd.) 
Arpa 14,6 t. - uman 14,6 t. 
Kuru fasulye 26 5 t. - pirinç 24 t. - ıAdty•t 

12 t. - Bulgur 30,5 t. 
Kuru soğan, sirke, süt, şeker, nohut v. ı. 

MUzayedeler 

Meşe odunu 
Tab makine.i ve kaıa 

,, 
,, 
" • 

Açık art. 
Açık art. 

3045 86 
77-

229-
Tekirdat Vil. 17·~ litb. ay 
Kütahya Vilayeti ye fıt. Sıh. Müd. 16-9-38 10 -

1242 - 94 = G~m. Muh. Gen. Konut. fat. S.A.K. 2-9--38 14 -
23 - Tekirdat Vilayeti 17.S-3tl itib. 1 ay 

0,25 75 24C 30 fstanbul Belediyesi 14-9-38 1 J -

lat. Komut. S.A.K. 

1600 - 120 - Edir.1e inhisarlar Başmüd. 
Balılıesir İnhisarlar Başmüd. 

4250 -
3000 -

1290 70 

376 -
37 50 
12 -

462-

318 75 
225-

25500 - 3323 -

7840 - 586 -

Kars Jandr. Komut. 
,, ,, 

Kar1 Viliyeti 
Edirne Kültür Direktör. 
Tekirdat Vil. 

,, ,, 
Balıkesir Ask. S.A.K. 

fataobul Belediyesi 
Ordu Belediyeai 

Balıkesir Beled 
Bilecik Nafıa MUd. 

Tophane Lvz S.A.K. 

M. M. Vekaleti S .A.K. 

İıt. Komut. S.A.K. 
Trabzon Beled. 

20'295 60 1522 07 fslahiye Tuğay SAK. 
Tekirdağ Vıliyeti 

290'l 50 217 69 Manisa Tümen SAK. 
1014 - 75 05 ,, ,, 

17875 7 

3820 -
7640 -
6020 -
6020 -

13800 -
7800 -
.f351 30 

= -

5100 -
1022-

---

---- . 

1340 63 
236 50 
287 -
574 -
452-
452 -

1035 -
585-
326 36 

Kırazlı Jandr. Taburu SAK. 
fzmir Lvz. SAK. 
Çanak. Mst· Mvk. SAK. 

,, 
• 
• ,, 
,, 

" 
" 
,, 
,, 

,, ,, 
Harta Genel Direk. 

2175 63 lat. Belediyesi 

1500 -
• 442 -

885 -
1125 -
715 -
382 50 

Mardin Ask. S.A.K. 

. " . ,, 
" ,, 
" ,, 

Ankara Lvz. S.A.K. 
Trabzon Beled. 
Adana Tüm. S.A.K. 

Kiltahya Jandr. Okulu Komut. 

78 92 Balıke.ır Ôrma.ıa BqmGbendie. 
- - Aukata Defterdarbtı 

31.s..38 10 -

12-9 38 
2-9-38 

S..9·38 14 -
6·9-38 14 -
7-9-38 11 -

12-9-38 
17.s..38 itib. 1 ay 
17-8-38 itib. 1 ay 

12-9-38.: 16 -

16-9-38 11 
1-9.38 J 1 

7-9-38 15 -
22 9-3!e kadar 

5·9-38 11 -

14-9-38 12 -

31.s..38 10 30 
Cuma ve ~Salı 

14-9-938 9 -
17-8-38 itib. l •Y 

12-9.JB J6 30 
12-9-38 16 -
12·9-38 15 -
3-9--38 12 -

20-9-38 e kadar 
1 ().9-38 11 -
10·9-38 11 -
12-9-38 17 -
12-9-38 17 -
14-9-38 
14-9-38 
5-9-38 10 -

14·9-38 l 1 -

19-9-38 9 -
19-9-38 9 -
19-9-38 9 -
9--9-38 9 -

19·9-38 9 -
31.S.38 12 -
6 9-38 12 -
9-9-38 15 -

3-9-38 - -

9-9-38 14 -
ıs.o.as ıo -

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti_,/ 
........... .._ ......... , ... ..... 4 • • • .... • • 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeri! blok 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

krible 
marinlave 
tuveoan 

Kok kömürü (fabrikada 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erza K 

Pirinç Toıya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablua 
Patates Ada pazar 1 ci 

,, ,, 2ci 
Zeytin taneai duble (936 mabıul 

,, ,, " (937 ,, 
,, ,, lci ,, " 
,, ,, 2ci ,, " 
,, ,, 3cü ,, ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 
,, ,, (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ı,ıenmlt 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 
,, ,, aıjır 

Hava kuruıu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, otlak 

Tula keçi 
,, koyun 

Salamura kuzu 
,, manda 
,, •ıtır 

Köıele ,, tci 
,, manda lci 

Metin elvan l ci 
,, beyaz lci 

Sahtiyan elvan lci 
,, beyaz lci 

Pamuk lpllil 

Vater yerli 4 Adana 
,, ,, 6 " 
,, ,,8 ,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 
,, " 14 " 
,, ,, 20 Y edikule 
,, ,, 24 ,, 

Elutra ,, 6 ,, 
,, ,, 8 ,, 
,, ,, 10 ,, 
,, ,, 12 ,, 
,, ,, 14 

Vater ecnebi 
,, 
" ,, 

,, 
" ,, 

,, ,, 
Ekstra Yerli 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" 
" ,, 

" ,, ,, r ,, ,,. t,, 
,, ,, 

" 

4 Hindiye 
6 ,, 
8 ,, 

10 ,, 
12 ,, 
14 fngiliz 
15 ,, 
18 ,, 
20 ,, 
22 " 24 
ıs tt.r,. 
18 ,, 
20 ,, 
22 " 
24 " 

kiloıu 

litrui 
kiloau 
tonu 

,, 
" ,, 
,, 
" ,, 

kiloıu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" Hndıtı 

b, Hndıft 

,, 
kiloıu 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
" 

çifU 
kiloıu 

,, 
,, 

çifti 
kiloıu 
çifti 

" 
" ,, 

kiloıu 

" ,, 
,, 

tanesi 

" ,, ,, 

paketi 

• 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
• ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" ,. 

En a.z - En çok 

-15,50 
-15,50 
-1 

-,--16,00 
14,50-15,00 
12,00-12,50 
J J,00-1 J,50 

-16,50 
-21,50 
-26,00 

22,30-- ıt 
26,00- '}JJ,~ 
-~--

5Z 
27,00-
25,00-

18-

Z.8 
'JIJ 
19 
z.? 

Z.8 
ıs 

800 - 815 
- --1500 

- ~.1~ 
- 4,25 
~ "8 
28- ao 
18- 2() 
1a- ıs 
13- ıs 

1~ 
96 

81 - s.1 
68 
72 
~ 

28.5- 500 
280- 1<1J 
290- ~~ 

101,25- tO'lı 

160- ı65ı 
40- 4 
50- ~ 
55- ~ 

110- ·~ 
ı:.t ·~ 105- ı• ,,,,,. 

,,,,,. 

34- fı 
40- ~ 

155-- 1130 
125- Zt1 
100- liJQ 
80- ~ 
ı:: ~,, 

J(f ~· Kf.S. 46 
-321·~ 
-·342·66 
-~362·~ 
-~:48 
-•470.SI - sı -538·11 
-589·" 

• ıt'' 
imtiyaz aahibl Y• ya.11 itleri Dırekt3rlltl : f.asııl 6 
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Sikadan bn§ka tanınmış bir yağ fabrikasının Türkiye şube~i veya 1 7-9-938 Çarsamba günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 

Uınumi mümessili olduğuna ve vasi mikyasta yağ ticaretiylı~ müracaatları ilan olunur. 

?1üştegil bulunduğuna dair Ticaret Odasından alacakları vesika 
ıle 318 lira 75 kuruşlu\c ilk teminat makbuz veya mektubile Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

Direktörlüğünden : ~eraber 16 9.938 cumf günü saat 11 de Daimi Ecumende bu 
unınalıdırlar. j Muvakkat te· 

minat 
miktarı 

L. K. 
89 ıo 

Azami tah- Azami Azami 
mini kıy

meti 

Ciıııi 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Miktarı Beher ton için 

Ton Tahmin edilen fiat 

Lira Kuruş 

Teminat 

Lira Kuruş 

İhale günü 

SöOJikok 

k~ttıürü 
142 00 12-9-38 pazrt. 

73 93 Saat l lde 

Yukarda cins ve miktarı yazılı kömür eksitlmeye konulmuştur. 
Gösterilan gün ve saalte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak Komis
)'ona gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 
ncrterdarlık :Merkez dairclerile mülhak Müdiiriyetler ve Maliye 

~llhelcri için beher tonu yirmi dört lira muhammen bedel üzerinden 

•ki Yüz yirmi ton Türk Antransitinin mubayaası kapalı zarf usulile ek-

8,iltnıeye konulmuştur. Şaraitini (iğrenmek istiyenlcrin her gün Milli 

l::nııak idaresine müracaatları \ ' C eksiltmeye gireceklerin de 396 li

ralık ınuvakkat tcminatile 938 senesi Ticaret Odası \'esikası ve tek

::fnaınclcrini 12/9/938 pazartesi günü saat on ikiye kadar l\lilli Em

flk Müdürliiğiınde toplanan Komisyon Başkanlığına te,·dileri ve saat 
on, .. 

llçte de zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

Ankara Adliyesi Satın Alma Komisyonundan: 

l - Ankara Adliyesi için 160 to)ı kriple kömürü açık eksiltme ile 
satın 

alınacaktır. 

2 -Muhammen bedeli 3040 üç bin kırk liradır. 
3 - lIU\akk.nt teminat miktarı 228 iki yiiz yirmi sekiz liradır. 

lı. 4 - Ekı:öiltme 15-9-938 perşembe günii saat 15 de Ankara Adliyesi 
1lla . lltda toplanacak Satın alına komısyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi Ankara C. Müddeiumumiliğindr) 
llatası2 olarak verilir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
h bcfterdarlık merkez daircsile miılhak müdüriyetler ve maliye şu-
iller·.. h 
~ ı ıçin beher iki yüz elli kilosu üç lira kırk üç kuruş mu ammen 

del Üzerinden 131,250 yüz otuz bir bin iki yüz elli kilo gürgen odu-
llllııtın · l Ş 't' · .. ~ ' isr mubayaası açık eksıltmeyc konu muştur. eraı ını ogrenmc.~ 

d •
1
lcnlcrin her gün Milli Emlak idaresine ve eksiltmeye gireceklerin 

e 179 liralık muvnkkat teminat akceleri ve 938 senesi Ticaret odası 
Ve 'k -
ıu~s.~ alarile 12/9/938 pazartesi günü saat on üçte l\lilli Emlak Müdür-

~llllde toplanan koınisyona müracaatları. 

Balıkesir Askeri Satınalma Konıiıyonundan: 
7a l\or ıncrkez motorlu birliklerinin ihtiyacı olan 21500 kilo benzin 

la O kilo ınotör yağı, 1702 kilo vakom \'e 315 kilo gaz yağı kapalı zarf

li eksiitnıcye konmuştur. İhalesi 12-9-938 pazartesi giinü saat 16 da 
illık . 

esır Kor Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

hk teıninat: Benzin için 404 ve üç kalem yağ için 58 liradır. 
tı \'alnız yağlara ve benzine fiat teklif edilebileceği ı;:ibi, her ikisi
e h· 

h.. ıruen de pey süriilebilir. Evsaf ve hususi şartları komisyonda 
"r ır ıtı· Un görülebilir. Taliplerin ihaleden bir ~aat evvel tekliflerini ko· 
15Yon a Yapmaları. 

~~. 

~ 
cu .. . 

th: lllruk ::\Iuhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satın Alma Ko· 
~<tS:Yo 

nundan: 

~lltt 1 
- 2092 tane süngerin müteahhit naın ve hesabına 12-9-938 pa

~si günü. saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. 
- l'asınlanan tutarı 481 lira 16 kuruş ve ilk teminatı 37 liradır. 

.._ l:; 

4 
.vsafı komisyondadır. Görül~bilir. 

l\i , - isteklilerin aün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu-
"'t! • -

ttııs~.:ıkalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki ko· 
na gelnıelcri. 

L. K. 
1188 

48 30 644 

Kilosu adet 

5400 90 

2800 80 

Cinsi 

Yerli dana ve 
Kırım danası 
Kıvırcık erkek 

l - Yukarıda gösterildiği üzere 
siltmiye konulmuştur. 

burm koyun 
dana ve koyun ek-

2 - Açık eksiltme 14 eylul 938 çarşamba günü &aat 
15 te İstanbulda eski Düyunu Umumiye yanındaki Yüksek 
Yektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonundan : 

3 adet Şaping tezgahı ile 2 adet soğuk destere tezgahı 

Tahmin edilen bedeli 6800 lira olan yukarıda mikta
rı ve cinsi yazılı tezgahlar askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma Komisyonunca l 5· l O 938 cumarte
si günü saat l 1 ,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat te
minat 51 O liradır. 

İstanbul Komutanlığı Satın Alma 
Komisyonundan : 

Nakliye taburundaki kamyonların tente, tahta ve saire 
aksamının tamiri için lüzumu olan 51 çeşid malzeme· satın 
alınacağından pazarlığı 31 ağustos 938 çarşamba günü 
saat 1 l de Fındıklıda Komutanlık Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Ko
misyona gelmeleri. 

. 
Dikimevi için muhtelif makine alınacaktır. Bak : İst. 

Lvz. Amirliği Sak. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve sebze v.s. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Ko!llisyo· 

ııundan: 

1 - Muhammen· bl!dcli (9720) lira olan a~a(:ıda cins ve mikdarı 

yazılı kuru yem kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 10 eyli'ıl 938 cumartesi günü saat (11) dedir. . 

3 - Komisyon müessesede toplamı·. 

4 - 1\luvakkat teminat tutarı (729) liradır. 

5 - Teklif mektupları 10 eylül 938 cumartesi günü saat (10) a 

kadar komisyona tevdi olunmalı, bu saatten sonraki mektuplar kabul 

edilmez. 

6 - Şartname h~r gün müesseseden parasız temin olunur. 

7 - l\Iuvakkat teminat mukabili nakit, \.'e nakit mahiyetindeki 

evrak kabul edilmiyeceğindcn, bunların !\taliye Vekaleti merkez vez

nesine yatırılmaları için taliplerin daha e_vvel komisyona müracaatla 

birer irsaliye almaları, \'e bu irsaliye ile sıhhat vekaleti muhasebe 
müdürlüğüne miiracaatları ilan olunur. 

İşin mahiyeti: 

70.000 Kilo Yulaf 

40.000 ,, Arpa 

20.000 ,, Buğday 

30.600 ,, Arpa samanı 

20.000 ,, Buğday sapı 

10.000 ., Kalın kepek 

1.000 ,, Darı 

Çankırı Veteriner Müdürlüğünden: 

5 

- Ankara garnizon miicsscscleri ihtiyacı için 24.000 kilo yufkn

nın kapalı zarfla eksiltmesi 22 e;vllıl 938 saat 15 de Ankara Lv. Amir· 

liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5280 lira ilk teminatı 396 liradır. Şartna

mesi komis~·onda göriilür. Kanuni \'esikalnrda bulunan teklü mek

tuplarının saat 14 c kadar komisyona \'erilıııesi. 

Çaaakkale Ja11darma Mektebleri Satınalma Komisyonundan : 
Muvakkat 

Cinsi Miktarı Tutan teminatı İhale gtinü Saab Şekli 
Kilo L. K. L. K. 

Sığır eli 101800 28504.00 2137.80 9.~.938 Cuma 15 te Kapalı 
1.-Çanakkale' de Birinci Jundarma alayına bağlı 2. 3 ncii Jandarma 

taburları "3. 9. sayılı Jandarma okullarının" 1 eylul 938 günleme
cioden 31 ağustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yu· 
karıda yazılı bir kale'!) erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve 
günlerde l Jandarma Alayı Sahnalma Komisyonunca eksiltmesi ya
pılacakbr. 

2.- Teminat ve teklif mektupları ihale günü ı4at "l4n e ka
dar Komisyona teslim edılmiş bulunacaktır. 

• 

3.- Şartnameler parasız olarak Komisyonda görülebilir. 

Arkası 6ncı sayfada 

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba: 31·8·38 
Hurda demir (Ask. Fabr, U. Miid. Sak.) No. 783 

Yüksek :\Iübcndis binasında yap. mutfak tamiratı (İst. Nafaa 

:\lüd.) !\o. '783 

Benzin (M. M. V. Sak.) No. 785 

Tel !'atlı ince çi:\'ili kayış (İnhi. U. l\lüd.) No. 785 

Peynir, yoğurt, şeker, yumurta, soğan, patates (Yüksek l\füh. 
1\-Ick.} No. 786 

Kamyon 3 adet, otobüs 1 adet (Ask. Fabr. U. Müd.) No. 785 

Kuru ot (İzmit Le\'. Sak.) No. 788 

llualece ve Le\'azıını tıbbi (Antalya Vil.) No. 788 

Kamyon \'e otomobil lastiğ~ (D. D. Yol.) No. 788 

Kösele, dana derisi, keçi derisi - Abdeshane ve hamam Jl\Blzeme-

:ııi - (D. D. Yol.) No. 790 

Parke taşı (D. D. Yol.) No. 790 

Meşe hat travers (D. D. Y. Sirkeci) No. 790 

Benzin, Mobiloil, v. s. (Kütahya garnizonu) No. 790 

Eczayı Tıbbiye (Ank. Nümuııe Hast.) No. 790 

Deri palto (D. D. Yol.) No. 791 

Süt (Çanakkale :;\lst. l\lvk.) No. 790 

Muhtelif ev yıktırılması ve enkazlarının nakli (Ank. 
· darlıf:ı) No. 790 

Aı·pa (İst. Beled) No. 791 

Defter 

_ Ba~rköy Kaymakamlık bina.sı tamiri (İst. Belediyesi) No. 791 

~laltepc Enstitüsü ınotör binası tavanının kapatılması duj ve e
lektrik i~i (İnhi. U. Müdür.) No. 791 

Elbise, palto (İst. Sıhhi Müess. Sak.) No. 791 

Laboratuvar malzemesi, ilaç \'e sıhhi malzemesi (İst. Sıhhi Mües. 
Sak.) No. 791 

Sebze (İst. Bölge sanat Okul. Sak.) No. 792 

Çorumda yol tamiri (Çorum Vilayeti) No. 793 

Askeri binaları inşaatı (Diyarıbakır Lev. Sak.) No. 792 

'l'aş iskelesi tamiri, Büfe binası inşaatı (Mersin Bel.) No. 794 

Sömikok (Ank. Ziraat Bankası Dir.) No. 794 

Lacivert elbise ve kasket (Edirne Kültür. Dir.) No. 794 
Kartal .:Uerkeı okulu tamiri (İst. Bel.) No. 794 

Diyarıbakırda parke inşaatı (Diyarıbakır Nafıa Müd.) No. 798 

Acıbademdc Faikpaşa camii minare tamiri (Kadıköy Vakf. Dir.) 
~o. 798 

Erzak (Akçadağ eğitmen kur~u Dir.) No. 798 

Erzak (Diyarıbakır Sanat okulu 'Dir.) No. 798 

Lavemarin kömürü (Tophane Lev.) No. 799 

Elbise diktirihnesi (Gümrük ve İnhi. Vek.) No. 799 

Şeker (Çanakkale jandr.) No. SOO 

Kuru soğan (Tophane Lev.) No. 800 

Un, makarna, şehriye ve pirinç unu (Yüksek Müh, 
No. 800 

Mek. Sak.) 

Cüzam hastanesinde pavyon tamiri, ve sıhhat istasyonu çatı ta
miri (Kars Vilayeti) No. 801 

~evlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum İdaresinden: 
~cı lc:\·~a.ınınen bedeli 5530 lira olan 20,000 kilo kalo pilleri için çin
tla lla a ılc 2000 metre hudut teli 19-9-1938 pazartesi günü saat ll,31J 
dall Jt l'darı>aşnda gar binası içindeki sntın alına komisyonu tarafın-

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: İdarei hususiyeye ait damızlık • 
hay\'anların iaşesinc muktazi ku ot olup miktarı (13300) kilo \'e mu
hammen bedeli beher kilo (3) kuru}tan (399) liradır. 

Tavla halatı (İst. jandr. Sak.) No. 802 

Eskez markalı otomobil (İst. Beled. Samatya Iskırık sok. No. 
2) No. 803 

apaı 
lı . ı Zarf usulile satın alınacaktu. 

~ lltt~ IŞe Cirınek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesnik ve 414 lira 
l'ıtı1 ~l~k nıu\'akkat tenıinat ile teklif mektuplarını muhte\'i zarf

h &ıltnıe günü saat 10,30 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
«ıtı . 

tllrat
1 

ışe nid şartnameler Haydarpaşada 1rar binasındaki komisyon 
tıdan 

Parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 
~stanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

tcttıtı i'"
1
?ci muhabere alayı için satın alınacak 3 çeşid yapı ma} .. 

d~ };'10~111 pazarlığt 31 ağustos 938 carşamba günii saat 10,30 
lır. l'ar~klıd.a. Komutanlık Satın alma Komisyonunda yapılacak-

1 lerının belJi gün ve saatte Komisyona gt>lmeleri. 

-
batık~s-· 
'h ır Belcdh·e Rh·asctindcn! 

b. qelcd· - " 
~~n.,. 'Ye için alınacak itfaiye Motopompunun eksiltme müddeti 
~~v . 

e eksiltme kanununa göre on &ün uzatılm~tır. 

2 - Bu İ;ie ait şartnameyi talipler veteriner miidürlüğünden gö
rebilirler. 

3 Açık eksiltme 2 eyhll 938 günü saat 16 da vilayet encümen oda
sında yapılacaktır. 

4 - Kuru otun muvakkat teminat bedeli otuz liradır. 
5 - Talipler yukarıda yazılı gün ve saatte vilayet encümenine 

gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı olan 40.000 

kilo karpuzun açık ekslihnesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğün

den 1 eyh11 938 saat 12 de açık eksiltmesi Ankara Lv. Amirliği Sa. AL 

Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhamın tn bedeli 3000 lira ilk teminatı 225 liradır. 
namesi komisyonda görülür. Ka~uni vesika ve teminatla belli vakitte 

komisyonda bulunulması. 

An~ara Levazım Amirliği Satın Al~a Komis1onundan: 

•ö .. lerinde yıldız "işareti olanlar müzayedeye aittir. 

---~·-.· -..ı·· -~· -·~· -·: ·--·---· " .--~~..;.o:ı·,,;,..l·-'-.... ~ 1.G·rn·~-1~· - ·..-· ·- · · --, ": r- . . ·. • . 

Harici Askeri Kı.taaf ilanları 

Ka)scride Kolorduca Piyade alayı cirnrında gösterilecek bir ma
halde .. şartna.m~ ~c plô~ı mucibince u2250• lirası 938 mali yılı içinde 
ve mutcbakı «.!7 ı5ll• lırası dn verilecek bono ile 939 mali bütçesinin 
tasdikini miiteakiJ ı:erilmek üzere cem'an •3000011 liralık muhammen 
keşif bedeli, dahilinde bir oto garajı inşası kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. l\lünaknsası 7/9/938 çarşamba günü saat 17 de Kayseride 
Kor. Satınalına Komisyonunda yapılacaktır' Muvakkat teminatı 2250 
liradır. Şartnamo ve planı her gün mezklır komisyonda görülebileceği 
gibi hariçten rpüracaat edenlere de bedeli mukabilinde gönderilir. 
İcabeden vesikaları ihtiva edecek olan ve kanunun tarif ettiği şekilde 
ihzar edilmiş teklif mektuplarının mezkur günde (,;aat 16 ya kadar 
mezkftr Komisyon Reisliğine verilmiş olması. 

•298.ıı. cS8'9• a..... 
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Tableau Synoptique deş Adjudications Ouvertes A ujourd'hui 

Mode Priz 
Objet de l' Adjudication d'adjudicat. e.timatif 

Caution 
proviıoire 

Lfeu d'adjudication tt du 
Cabier deı Chargea Jour1 Heure 

Con•tructlon-R•paratlon-Trav. Publlc•·Mattlrlal de Con•tructlon-Cartographle 

Conıtr. en beton arme deı routea ıiseı Gre a gre 5224 53 391_84 Municip. Karlal 1-9-38 10-
sur les quaiı de Kartal 

Dir. Tr. Publ. fçel Achlvement conıtr. lazaret ınimaux a Pli caclt. ı63ıl 09 1224 - 13-9·38 10 -
Me11in 

Conıtr. mur boutique PubHque 1s ao 5 87 Municip. Kartal 7-9~ 14 -
Conıtr. mur de quai Publique 691 20 51 84 • " 9-9-38 14 -
Conıtr. Konak gouvernemental i Sunıur:u PJi cach. 26492 - 1986 90 Dir. Tr. Publ. Çorum 20-9-3ll 11 -
Rep. penitencier a Sinop Gre a gre 453 44 34 - ., .. Sioop 9-9-38 13 -
Conatr. dep6t au boulevard Ataturk (cab. Pli cacb. 199146 15 449.5 73 Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 15-9 381 11 -

eh. L, 9.95); 
Conıtr. de troiı g-araa-eı a Konya Pli cach. 76884 76 5766 36 Com. Acb. Int. Konya 15-9-38 10-
Main• d'oeuvra p. eonıt. ecole primaire Conseil des Anc Villageı Uncuktrt 8-9-38 

Osmaniye et Mahmudiye 
Conıtr. malrie Pii cacb 12462 - 951 90 Municip'. Bayramiç J0-9-38 IO -
Rep. a la bat. hopital Publique 537 62 -40 35 Vilayet lçel 14-9-98 10 -
Dreuement carte etat aotuel au Beurr Gre a rre 3000 - 225 - Municip. Kastamonu danı un mois 

Kaatamonu (aj.) 
Conıtr. Maison du conıeiller Pli cach. 19311 50 14~8 36 Dir. Tr. Publ. Diyarbakır 13-938 l l -
Conıtr. t't trav. d'artı ı/route Unyt- Gre a sır6 2498 18 Oir. Tr. Publ. Ordu 15-9~ 12 -

Terme (aj) 

Prodult• Chlmlque• et pharmaceutlques - inat• umants Sanltalrea-Fournltura pour Hoplt•ux 

Medicam~nta pr. hôpital reg, (aj.) Gre a rre 77 - Vilayet Tekirdağ lmois a partir du 17-8-38 JO -
Inıtrumentı et produits pbarmaccatique Publique ao.ıs 86 229 - Vil. Küh:hya et Dir. Sante İıt. 16-9..JS 

Travaux d'lmprlmerıe - Rellure Papeterle 31 artlcle• de Bureau 
Machine a imprimer et coffre-fort Publique Def terdarat Ank, 15-9~ 10 -

Bola de Constructlon • Planche, Charpenta ate. 

Poteaux en aapin: 17 p. Gre a sır6 
Tran•port - Chargamant - D6chargement 

Tranıport de feuillea de tabacı: 90 t. 

Combuatlble - Carburant - Hullle• 

Benzine et huile (aj.) 
Boiı: 10 t. (aj.) 
Benzine: 21,5 t .. buile pour moteur 730 k. 

vacoum: l 70l k., petrole: 315 k. 
Sein-coke ıonsıuldak 100 t. 
Coke: 40 t., c:"harbon de boiı: 3 t. 
Boiı d'orme: 131,250 k. 
Huile pour macbioe: 10 t., huile dentee: 

2 t., buile ıraisıe 500 k. 
Motorine 20 t., buile · tracteur a t., id. 

pr. maehioe 500 k., id. pr. cylindre 1 t. 

Gre a ıre 
Gre a gre 
Publique 

Publique 
Publique 
Publique 

Poblique 

la T. 32 -
8sa -
- -

4250 -

3000 -

- - Com. Ach. Command. lıt. Fındtklı 31-8-38 10 -

- - Dir. Monop. Balıkeıir 2-9--.18 15 -

37 50 Vilayet Tekirdağ lmois a partir du 17-8-38 
12 -

" 
,, ,, 

" 
,, 17-8 38 

462 - Com. Ach. Milit. B .lıkesir 12·9-38 16 -

24 - Vilayet Maniıa 1-9-3~ 10 -
66 22 Dir. Ioıtitut jcuoes Fille a Uıkudar 12-9-38 14 -

179 - Dir. Bieoı Nat. ı.t. 12-9-38 13-
318 75 Com. Permaot Municip. İıt. 16-U 38 11 -

225 - Municip. Ordu 1-9-33 11 -

Hablllement - Ch•useur•• - Tlasu• - Culrs 

Toile americaioe iadia-.: 12ô50 m. 
Toile americaine 1000 m. (aj.) 
Uniformeı d'ete 207 completı (aj.) 

Dlvar•: 

Publique 
Gre il ıre 
Publique 

Macbinea de poiotare Oıırkop: 5 p., ma· Gre a ,,, 
cbine boutonnicre: 1 p., machine pr. 
etendre: 1 p •• macbioe de reılaıe: 
7 p , machine perforatrice: 1 p. 

Sata pr. ıoldata du Soe. naitaire: 500 p. Pli caeh. 
Ceioturea: 1000 p. uıluDce 1000 p. 

Mater. de conıtr.: 3 lotı Gre a ıre 
Camion uaare marque Ford ou Chevrolet Gre a ıre 
Motopompe: 1 p. (aj.) 
Rateaux,vaDı,piochea, cbarretteı, pelleı(aj.) Gr6 a ır6 

Provlelone 

Leatilles: 8 t. 
Beurre: 20610 k (aJ.) 
Paille: 131 t. 
Beurre: 9 t. 
Paio: 19.i tı 
F arine 156 t. 
Proviıion: 14 lota (aj) 
Pommea de terr~: 38, 7 t. 
Oisrnonı: 15, 6 t. 
Viaade de boeuf: 40 t., paille: 20 t., 

foin 40: t. 
Foine 85 t. (•j) 
Riz: 27,6 t. 
Viande de Boeuf: 68 750 k. (aj) 
Leıumuı 5 lota ~aj) 
Macaronie et nrmicelle 
Farine: 864 t. 
Farine: 450 t. 
Farine: 200 t. 
Yuflcaı 24 

Publique 
Gri a ııre 

Pli cacb. 
Gre a srre 
Pli cacb 
Gre il ıriı 
Publique 
P"blique 

Publique 
Publique 
Pli cach. 
Gri a a-r~ 
Gre a ıre 
Pli cacb. 
Pli cacb. 
Pli caeb. 
Pli cach. 
Pil cacb. 

le m. 0,25,75 2-14 30 
- - 23-

1242 - 94 -

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 14-9-38 
Vilayet Tekirdat 1 moiı a partir du 17-8-38 
Com. Gen. •urveill. douao htanbul 2-9·38 

11 -

14 -

25500 - 3815 - Com . Ach. lnt. Milit T opbaoe 5-9-38 11 -

7840 - 586 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 14-9-38 12 -

Com. Ach. Commaod. lst. Fındtkh 31-8~ 10 30 
Muuicip. Trabzon Mardi et Veadredi 
Municip. Bahkeıir 7-9-38 15 -

1290 70 

EHO -
908 ıo 

1950 -
t 05 

14•7 !'iO 
20295 60 

29G2 ôO 
1014-

2.550 -
6624 -

17875 -

48 -
1545 75 
372 -
708 75 

1522 07 

217 69 
75 05 

192-
496 80 

1340 63 
236 50 - -

Dir. Trav. Publ. Bileoik juıqu'au 22-9-38 

Com. Acb. Mil. Karı 1-9-38 
Com . Ach. Iot. fzmir 81-9-38 
Com. Ach. Briıade Mugla 12-8-33 
Com. Ach. Corpı d' Armie Afyon 1 ~-9·38 
Dir. Culture Edirne 12·9-3~ 

Com. Acb. Brigade lslahiye 14-9-3"' 
Vilayet Tekirda~ 1 moiı a partir du 
Com. Ach. Dir. Manisa 12-9-38 

" ,, 12·9-38 

Com. Ach. gendr. Kiraıli 12·9-38 
Com. Acb, Com. Mil. iıt. Fıodıklt 2-9-38 
Com. Ach. eocles Ank. 12-9-38 
Com. Ach. lnt. lzmir 3-9-38 
Com. Acb. Pl. Forte Çanak •. juıq'au 20..9-30 

,, . ,, 
- - - - Muuicip. Kutahya 

58500 - 4175 - Com. Ach. Mil. Karı 
14·9·3S 
13·9-38 
13-9-38 
22 9,39 

28000 - 2100 - ,, " 
5:1~0 - 396 - Com. Acb. Int. Aalc, 

tı -
1' -
15 -
14 -

9-
17-8-38 

16 30 
16 -

15 -
il -
10 -
12 -

- ..... 

il -
13 -
16 -

~, 

Momento des F ournisseurs 

Mercredi 31.8.938 

Ferraille (Dir. Gen. Fabr. Mıl. Ank.) No. 783 
İnstall. buaderie au pensionnat ecole dr.·genie (Dir. Trav. Pub. 

1st.) No. 783 
Benzine (Ministere DCf. Nat. Ankara) No. 785 
Courroie (Dir. Gen. Monop.) No. 785 
Fromage, yoghourt, sucre, oeufs, oiğnon, pomme dft terre (Dir. 

Ecole lngen) No. 786 
Camions et autobus (Dir. Gen Fabr. Milit. Ank.) No. 788 
Foin (Com. Ach. Mıl İzmit) No. 789 
Medicanements et articles sanitaire (Vil. Antalya.) No. 788 
Cbambre a air pour autobus At camion (Ch. de Fer Etat.) 

No. 788 
Cuir, peau veau, peau de chevre ete. (Ch de Fer Etat) No. 790 
Pierres parquetı; (produits (Cb. de Fer Etat) No. 790 
Articles pour vespasienne et bain Ch. de Fer etat No. 790 
Henzinc, mobiloil ete. (Com Acb. Ganizon Mil. Kütahya) No. 790 
Pharmaceutiques (Chef. .Med. Hôp. Model, Ank.) No. 790 
Traverse en bois de chene (Cb. de Fer Etat Sirkedji) No. 19Ü 
La\t (Com. Ach. Mil Çanakkale) No. 790 
• Demilition du batımentet transport de decombres (Defterda-

rat Ank.) No. 791 
Reparation Kaymakamat Bakırkeuy (Mun. İstanbul) No. 791 
Orge (Mun. lst.) No. 791 
Coslumes, palatots (Dir. Hyg. Assist. Soc. Djagalogblou) No. 791 
Paletots en peau (Ch de Fer Etat) No. 791 
Medicaments et articles sanitııire, articles pour laboratoire (Dir· 

Hyg. Assist. Soc. Djağaloğlu.) No. 791 
Legumes) Dir. Eı:ole. metiera hı) No. 792 
Repar. tondam. route 6224 m. entre Çorum et Sungurlu (Vil· 

Çoroum) No. 793 
Conıtr. Caserne: 4 p. (lnt. Diyarbakır) No. 792 
Rep. Debarcadaire Ta~ -Contr. Bat. en charpente au pare Mo· 

nicipale (Mun. Mersine No. 794 
Semi-coke (Oir. Banque agricole Ank") No. 794 
Hal:ıile bleus et casquettes (Uir. Culture Edirne) No. 794 
Rcp. Ecole Centrale Kartal (Mun. İst.) No. 796 
Cunstruction paves (Dir. Tr&v. pub Diyarbakır) No. 798 
Repar. Mo&quee F ik Faşa a Acıbadem (Dir. Vakouis Kadi· 

köy) No. 798 
Provhıionı (Dir Ecole normala Akçadağ) No. 798 
Oignons (Com. Ach. lnt. Mil. Tophane) No.: 780 
Farine. macaronis, vermicelles et farine de riz (Com. Anb. Eco-

le lng Gümüşsuyu) No, 800 
Provisions (Oir. Ecole Metiers Diyarbakır) No. 800 
Sucre (Jandarm. Çanakkale) Na. 800 
Charbon lavemarine (lnt. Tophane) 799 
Confection d'habits (Min. Duanes et monopole•) No. 799 

Reparation d )S p1villions affectes a l'hop. des lepreux, Repıır· 
toit stations salection (Vil Kars) No. 781 
Cordes pour lecurie (Command Gendarmcrerie Gedikpıı~•) 

No. 802 
+ Automobile (marque Eskaz) (Mun. Ist. Samatya lr;kcrik &okıı.~ 

No. 2) No. 803 

(5incci sayfadan devam) 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komi11yonundan 

İhale günü çıkan talibin vermiş olduğu fiat makamca p•: 
halı görülen Karadeniz boğaı.ındaki birlikler hayvanatı içio 

59~ 
tın alınacak 52300 kilo saman ihalesi 10 gün uzatılarak •v~, 
ebiltme ile ihalesi l eylül 938 perşembe günü saat 9,30 e· 
yapılacaktır. Muhamrr.en tutarı 1307 lira 50 kuruştur. ll1' .;if• 
minatı 98 liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görüleb1 

• 55 
* • * İhale günü talıbi çıkmıyan ve ibatesi 10 gün uzatıla0 ~' 

Tümen birlikleri hayvanntı için 234000 kilo samanın açık ~·· 
siltme ile ihelesi 1 eyllıl 938 perşembe günü seat 11,30 dı\rs' ·~ 
pılacaktır. Muhammen tutarı 4680 liradır. İlk teminatı 351 

1 

dır. Şartnrmesi her gün Komisyonda görülebilir. 

• • • ,tı 
156 ton un alınacaktır. Bak: Harici A k. ı<:ıt• 

ilanlarına. 

1 
1 
1 
1 
1 


