


- - - --~- -- ----·- -- ·-·-··- -----·- ··----.# .......... _. ____ ·~~,,.,..~~~~ 
- - ------ - - - -- - - - -~ - - - - - - __ - ~- ---~-~~~-~- - ~------

l' •te ( 
21 

•ıulye: 5,4 t. - patlıcan: 5,4 taze bamya: 

( 
60 it. - domate1: 11520 it. - taı.e büber: 576 k. 

P teırıd .) 
'~•can: 2,7 t. - taıı:e bamya: 2, 7 t. - taze fasulye: 

( 
•4 t. domateı: 1920 k. - tue büber: 480 le. 
lcınd.) 

Sıtır eti d ,.. t ' h . le ıa eya6 • &ey ınyat, no ut, mercıme , toz 
~''~er ıab•n v. ı . 
S.uru soğan: 22 t. (temd.) 

ıtıın: 190,560 k. ,, 

\' i 88,080 k. " 
11 lf: 480: t. (şart. 128 h .) 

81
11 no t. 

paz 

" 

açık ek. 

,, 
" .. 

kapalı z.. 

" ,, 

1288 48 

933 -

1630 -
2858 84 
1311 20 

25440 -
9010 -

96 64 

69 98 

123 75 
214 38 

99 09 
1908 -

l:ımir Lvz. SAK 

,, 

Y ozgad Jandr. SAK 

Edirne Tuğay SAK 
,, 
" Bursa Aık. SAK 

" ,, 

8-8-38 

8·8-38 

22·8·38 

8-8-38 
9-8-38 
9-8-38 

11 -

11 -

11 -
11 -
14 -
11 -

s,:•r veya keçi eti: 100 t. 
'y 

1
'YaR-: 23,4 t . (temd.) 

tı lf: 400 t. 
paa. k. le 1.10 2413 12 

1425 -
440 25 
937 50 

1500 -

Konya L vı: . SAK 
"''fej~j;dat Aık . SAK 

23-8-38 
24-8-38 
19-8-38 
24-8-38 

11 17 -
12-12 -

11 -
11 -
16 -
16 -
10 -
10 -
11 30 
15 -
10 -
11 30 
11 -
10 -
10 -

" 140 t . 
s,d 250 t. 

k. 0,04 75 
k.. 0,0 ) 

2 ·9-38 

" 2-9-38 
" 2-9-38 

'Y•t: 20 t . (temd. Bahkeıir Kor SAK 25-8-38 
\'

0
t• 150 t. (şart . 713 kr.) 

S. llrt: 19640 k. 
S. bte: 6 kalem 

kapalı z. 142500 -
açık ekı. 343 7 -

8375 -
257 77 

M. M. V. Oeniz;Mrlc. SAK 20-8-38 
Tophane Lvı:. SAK 22-8-38 

~ llıın: 160 t. {temd.) 
Urıı ot: 282 t. 

S.d" 85 t. 
cyat 

IJ 7,6 t. 

b Nlüzayedeler 

tni"Y•tı k Uçük asitli: 36 t. - Zeytin ya2'ı: 4 t. 

~lbtıkazı 
t)tt·ur ınak.ia.esi emici: 2 ad. (temd.) 
~ ırınen taşı: 2 çift (temd.) 

" 
kapah z.. 
açık ekı . 

paz. 
kapalı %, 

açık ort. 
,, 
,, 
.. 
• 

1136 -

7755 -
2550 -
5000 -
6840 -

190 53 

85 20 
180 -
582 -
192 -

518 -

,, 12-8-38 
Balıkesir Ask. SAK 9-8-38 
lst. Komutanlığı SAK 24-8-38 

,, 24-8-38 
,, 8-8-38 

}dremit Aık. SAK 25-8-38 

Aydın Vakıflar İdaresi 19-8-38 
Seyhan Deft~rdarhğı 13·8·38 
Niğde Vilayeti 8-8-38 

,, 8·8·38 
Çuıkarı Orman ld. 16 8-38 ~,:: 0duııu: 4201 lcental 

l,f k l3 kalem - marailya kiremidi 2357 ad. paa. 291 20 
83 23 
43 80 

384 -
lst. Lim. Sa. Sıh. Mer. SAK 9-8-38 

10 -
19 -
11 -
11 -
11 -
11 -
ıs -
11 -

'•lık ırıcı maki.esi, - silindir makineli v. s. (temd.) 
~r cad. yıkılan dükkiaların enkazı 

--= 

• ,. 

~ MÜNAKASALAR 
1n, 
~·Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

E . Zonguldak Amele Birliğinden: 
~.. kstltmeye konulan iş: Zonguldakta Amele Birliği bas

.. t b' it ınasmın su ve elektrik tesisatını havi üçüncü kati· 
~tı .ara11 İnşaatıdır. 
1ı eşıf b~deli: 42922 lira 09 kuruştur. 

t,tih~ temınatı: 3219 liradır. Eksiltme müddeti: 1 .R.9J8 
~·k~en itibaren 15 g ündür. 

.\ııa~ıeıalt.m~-· 16.8.938 salı. günü saat 16 da Zonguldakta 
~ı~ Bırhgı salonunda bırlik faal heyeti tarafından ya
~~ b<tk!ır. Talipler eksiltme şartnamesi, mukavde projesi 
tııd U ışe aid diğer bütün evrakı 15 lira bedel mukabi
V~k\ Zonguldakta Amele Birliğinden, İstanbulda lktısad 1 

t1ı,dll ~i ~ad.en İrtibat memurluğundan ve Ankarada lk
toaı.ı ekaletı Madenler Uınum Müdürlüğü Muamelat BU· 

lldan tedarik edebilirler. 

ı 
8 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
l~96.ı2938 . tarihinde. eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 
bııı.. ·68 lıralık keşıf bedelli Türkkuşu talebe pansiyonu 

"'81 • • 
~ltıitt ıçın verilen fiyatlar layık hadde göriilmediğinden 

lh ~'nin 15 gün müddetle temdidine karar verilmiştir. 
'•at ~esi ilk şeraiti dahilinde 15.8.938 pazartesi günü 
b,tıt ~ de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 

ulunmaları. 

L S k Ankara İnhisarlar Başmüdürlüg-ünden: 
Q' t il' 
i ~~llsı, 

1

1 
.. tuz~asanda_ zelz~leden h.arap olan anbarlar1 idare i!' ı 1

16 
°.varı koşugu, aıle evlerı ve odunlukların tamiri 

4 
'"i hra 15 kuruştan ibaret keşif varakasına fenni •e 
~ık f~r~rıamelerine göre açık eksiltmeye konu!muştur. 

8'-at 
0
t sıltrne ve ihale 22.8.938 tarihinde pazartesi günü 

)o,,. ... llda ba ··d·· l"' - - .. b' d "1.1a . şmu ur ugumuz ınasın a toplanacak komis-
tllttı.t, ıcra edilecektir. 1ık teminat parası 83 lira 88 ku· 

~~ İzmir ili Daimi Encümeninden : 
l •lltıne . . 
4 '1' 1• konulan ış izmır • Kemalpaşa yolunun 3 + 250 

lill İti:OO kilometreleı i ara11ndaki şoıenin esaa!ı onarılmaaı. 
lill i. açın tutarı: (23i81) lira (33) kuruş 
A ,e a ' t " _ 1( 1 enaklar atafıda yazılıdır. 
ti •. rwt •Palı ekıiltme ,artname1i 
C ....., 

8 
\lkaYele proje1i 

t~ ~ -.... 1( a.y~ndırlık işleri gen el ••rtnamesi 
" ••it eııf ar fk fi t ·1 ·1 · ı· - -"'t llıcııi • • ı , ya sı ıı esı cetve ı huıu11 fennı şartname 
~tı''ttıbe n Y•pılacağ1 yer, tarih, i'Ün ve aaati: 18 Agustoı 938 

t "•ıtlile ilnü saat 11 de İzmir İli Daimi Encümeninde kapalı 
)ı11}ltlclil ~•pılacaktır. 

"ltl er • Y k d . 't •k Dir ~ arı a yazılı evrakı lzmir, Ankara, lıtanbul Ba-
~ .tltlif Ilı ektorlükleriode görüp inceliyebilirler. 
~•t tittı Olun tktubları : 2490 aayılı yuanın 31 inci maddeıina ~öre 
~,,~ '••t e:cak teklif mektupları 4 üncü maddede yazılı aaatten 
~ 'lllıtın veı ?1•kbuz mukabilinde lzmir ili Daimi Encümeni 
~ ll\tllltltaa teılım edilecektir. 

0•t.d t teo:ainat: (2159) lira. 
• ••ki . recıkmeler kabul edilmez. 

~ İla)ı L . 
~~: ~esır Ç· . . • • •. . 

liari . ayırhıs:ırdakı gara] bına~ınm ikmali inşaatı . 
cı ask kıtaatı ilAnlarına. 

Kocaeli Vilayeti. 15 8-38 
İstanbul Belediyeıi 9-8-38 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanhul Belediyesinden: 

Cerrahpaşa hast11ne'3ine lüzumu olan ve hepsine 8850 li~ 
ra bedel tahmin t!dilen 2 LO kalem ecza kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltme 22.8.938 pazartesi günü saat 
11 de Daimi encümende yapılacaktır. ListesiJe şartname~i 
levazım müdürlüğünde görülehilir. İstekliler 2490 N.h ka
nuncia yuzdı vesika ve 663 lıra 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubıle heralıer teklıf ınektuhlarını havi ka
palı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar daimi 
encümene vermelidirler. Hu saatten sotıra verilecek: zarflar 
kabul olunmaz. 

• • • 
12-1 kalem ocıa ve alalı fonniye alınacaktır. Hak: lnhi

ı-arlar U. Müd. ilanlarına. 

-
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
---·~~--~~.:::-----........ --------~-----------------

• * • 
Zonguldak Amele Birliği Hastanesinde yap. elektrik 

tesisatı. Bak: İnşaat sutununda Zonguldak Amele Birliği 
ilanına. 

• * • 
Cerrabpaşa hastanesine yap. Kalorifer tamiri. Bak, 

2 inci sayfadaki İst. Beled ilanlarına 

(Devamı 6 ıncı uhifede) 

/ inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Tekaüt Sandığı için kabul edilen tip

ler dahilinde ve resimlerine uygun olmak şartiyle 13 
parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 22. Vlll. 938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat I0,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Listel~r parasız olarak her gün sözü geçen Şube· 
den alınalıileceği gibi resimler de görülebilir. 

IV - İste~lileria pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5 l82) ı - 4 

• * • 
1 - İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve miktarı 

listesinde yazılı 124 kalem ecza ve alatı fenniye açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 
46.27 liradır. 

3 - Eksiltme 23. 8. 938 tarihine rastlıayan salı günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

4 - Listeler parasız olarak her iÜn sözü geçen Şube
den alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 1 ,5 güvenme paralarile birlikte yakarda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5184) 1 - 4 

1 İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen İlk temi-

bedeli natı 

Köpril muhafızlarına kaskctile beraber 
24 takım elbise 

Cerrahpafa hastanesinde kalorifer tamiri 
408 
494 92 

30 53 
37 I?. 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pa-
zarl~ta konulmuştur. Enakları encümen kaleminde görülebi
lir. ı.t~kliler hizaluıntla göıterilen ilk teminat m•kbuı; veya 
mektubile beraber 8.8.938 pazartui günü uat 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

~-----------------------------~ 
• * * 

1- Şartnamesi mucibince satın alınacak mcır, ü:ı.üm 
ve anason koymaj'a mahsus 50,000 adei çuval 1.8.938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21000 
lira ve muvakkat teminatı 1575 liradır. 

ili - Eksiltme 22.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 1 lira mukabilinde her gün İnhisar· 
lar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V- isteklilerin pn:ı.arlık için ~ ayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komjsyona gelmeleri ilan olunur. (5094) 1-4 

Cinsi 

Motorin 
Makine yağı 

40 lık çivi 

Miktarı 
kilo 

6000 
250 

20(,0 

•• * 
Muhammen bedeli Muvakkat 
Beheri Tutarı teminat 
K. S. Lira L. K. 

7 
16 -

15 05 

420 ) 
40 ) -460 ) 

301 

34 50 

22 57 

Eksilt
menin 
Saati 

1 1 

13 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yağla
ma yağı He 2000 kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı 

ayrı açık eksiltme usııliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 

larında gösterilmiştir . 
111 - Eksiltme, 23. Vlll. 938 tarihine rastlıyan sah gü· 

nü yukarıda yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen güu ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5183) 1 - 4 

• • * 

1- idaremizin Koçhisar tuzlası için bu kerre tadil 
edilen şartnameleri mucibince satın alınacak IO adet 
mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır yeniden açık eksilt
meye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 50 liradan 
500 lira, dört köşelilerin beheri 110 liradan 550 lira ki 
cem'an 1050 lira ve muvakkat teminatı 78.75 liradır. 
~i- Eksiltme 11.8.938 tarihine rastlayan perşembe 

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

4 - Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kenuni 
vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatta yukarıda adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (4715) 4- 4 

• • • 

1 -İdaremizin Kağızman ve Kulp Tuıiaları için şart
name&i muci'-ince satın alınacak 10 adet Vagonet 4.7.938 
tarihinde ihale edilmediğinden yeniden açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 

37.50 liradır. 
3- Eksiltroe 13.8.938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 

saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alına bilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız ve mu
fassal tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesinde vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın veaika almaları 

lazımdır. 
6-İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri. İlan olunur. (4916) 4 - 4 
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* * • 
1- Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı 350 kilo 

hurufat kaad ilstüne basilmış yazı ve harf numunelerine 

uyiun olmak şartiyle açık eksiltme usuliyle satın alına

caktır. 

11- Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatı 

31.50 J;radır, 

lll- Eksiltme 11.Vlll.938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4774) 4-4 

Devlet Bas1mevi Direktörlüğünden: 
Tipo makin esile basıhıcak 57 X 82, 1/l 6 kıt' asında iki okul ki· 

tabının biri 70.000 diğeri 50.000 uyı üzerinden basım ve cilt ifi 
her kitap ayrı bir i' olarak pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Kitabın kağıt ve cilt malzemesi Baaımevimizce temin oluna· 
caktır. Eksiltme ve ihale 8. 8. 1938 pazartesi günü saat 10 da 
De,•let Baaımevi Direktörlüğünde birbirini müteakip yapılacaktır. 
Muhammen bedelleri birinin 1561.50 lira ve diğerinin 1117.50 lira 
ve muvakkat teminat mikdarları da bu bedellerinin ° 0 7,5 niıbe
tinde olup uıulü daireıinde isteklilerin eksiltme zamanından bir 
aaat evvel bu teminatları Devlet Basımevi ve7.nesıne yatırmış, 

olmaları lbımdır. Ekıiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanu
nun 2 inci maddesi gereğince lizımgelen teknik ehliyetlerini haiz 
bulunduklarına dair mahalli ticaret odaaıudan almmı' bir mektub 
ıetirmeleri ve eksiltmeye konulan kitap nevinden bir okul kita
bını muvaffakiyetle basmış olduklarını isbat eden belge ve işleri 

de giıtermeleri lazımdır. 

Genel ıartname Devlet Baaımevi Direktörlüğünde parasıı: ola-
rak verilir. (5128) 2-2 

idareleri İıtanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 
iki yüz doksan bin kilo koyun eti 23 ağuıtos 938 ulı günü sa
at 15 te Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 130500 lira 
ilk teminat 7775 liradır. Şartnamesi 753 kuruş mukabilinde Ko· 
misyondan alınır. 1 steklilerin kanuni vesi kalaril-e beraber teklif 
mektublarını ihale aaatindeu bir 1aat evvel Komiıyona verme-
leri. (111) (5115) 4 

* • * 
İstanbul LeTazım Amirliğine batlı müessesat hayvanatı ıçın 

838 ton kuru ot pazarlığına talip çıkmadıtından 9 ağustos 938 
sah günü saat 1 l de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda paı:arlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 20112 lira ilk teminatı 1508 lira 40 kuruştur. Şartnamesi 

Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatta Komisyona gelmeleri. (109) (5062) 

* •• 
Harp akademisi eratı için 4600 kilo patlıcan, 4f>OO kilo 

ka' .. ak, 4600 kilo ayşekadın fasulya, 3200 kile taze bamya, 
1500 kilo kırmızı domates 1200 kilo yeşil büber 12 ağustos 938 

cuma günü saat 15 te Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komiayonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 1136 lira ilk teminatı 85 lira 
20 J<uruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebifü. İateklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli aaatta Komiayona gelmeleri. 

(5163) 
• • • 

Maltepe Liaesi, Ölçme alayı, Zeytinburnu hastanesinin ( 19640) 
kilo yoğurdunun 22 a*ustos 938 pazartesi günü saat 11,30 da Top· 
hanede fst. Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda açık ek
siltmeıi yapılacakbr. Tahmin bedeli 3437 lira, ilk teminatı 257 
lira 77 kuruştur. Şartnameıi Komisyenda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(113) (5160) 1-4 
• * * 

400 bin kilo fırın odunu 9 ağuıtoı 938 ulı günü saat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınnlma Komiayonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılııcaktır. Tahmin b~deli 4800 lira ilk teminatı 360 
liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli aat· 
te Komisyona gelmeleri. (114) (5161) 1-2 

• • * 
Yüz bin kilo fırın odunu 9 ağustos 938 sah günü saat: 11,30 da 

Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1200 lira, ilk teminatı 90 
liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli .saat-
te Komiıyona gelmeleri. (115) (5162) 1-2 

• • • 
609500 kilo tutuşturma odunu 9 ağustos 938 salı günü saat 

11 ,30 da Tophırnede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7314 lira, ilk 
teıninah 548 lira 55 kuruştur. Şartnamesi K<'misyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komiıyolla ıelmeleri. ( 117) (5164) 1 - '2 

* * • 
Topç-u ve Piyade atış okulları için 13 ton benzinin açık ek

siltmesi 8 ağustos 938 pazarte1i günü saat 11 de Tophanede Le
vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2925 lira ilk teminatı 219 lira 37 kuruştur. Şartnam~si Ke
mi yonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel-
li uattn Komisyona gelmeleri. (90) (4731) 4-4 

MÜNAKASA GAZETESİ Sayfa l 

Hepıine 174150 lira olan 100 tane hastane 100 tane pansıman 
çadırı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 eylül 938 
cuma günü aaat 15 te Ankarada M.M. Vekaleti Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. ilk teminat 9957 lira 50 kuruştur. Şartna
meai 871 kuruşa M. M. Vekaleti Satınıılma Komiıyonundan alı

nır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu• 
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belıelerle birlikte teklif 
rnektublarını ekailtme saatinden behemehal bir aaat evveline ka
dar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan : -
- Deniz birlikleri ihtiyacı için tahmin edilın b•deli 14 

lira t>lan 150,000 kilo sade yatının 20 Ağ'uatos 938 taY1bif1t 
1 rastlıyan cumarteai J'ÜnÜ saat IO da kapalı ı:uf uıulile elrıiltOl,,ı 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 liradır. Şartnametll 713 kutııf 
mukabilinde Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan 'llliôır. 

( 198) (5064) 1-4 

100 ili 150 adet büyük kazan ve 100 ili 150 adet küçük ka· 
zan ve 2000 adet kapalı bakraç kapalı z"rf uıulile münakasaya 
konulmuştur. Büyük kazanın beheri 40 ve küçük kazanın .beheri 
27, ve kapalı bakracın beherine 5 lira tahmin e~ilmiştir. lhaleai 
24 atustos 938 çarşamba günü saat l 1 dedir. ilk teminatı 1503 
lira 75 kuruştur. Evsaf ve şartnamui bcdelaiz olarak M. M. Ve- ' 
kaleti Satınalma Komiıyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 1 
2490 uyılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelf'r!nde gö.terilen vesaik
le teminat ve tekiif mektublarını birlikte ihale 1aatinden en az 
bir saat evvel Ankauıda M. M. V. Satınalma Komisyonuna ver-
meleri. (207) (5119) 1-4 

* • "' 
Beher takımına tahmin edilen 500 kuruş olan 50{)0 takım Sıh

hiye teskeresi palaskası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
E!csiltme 23.8 938 aalı günü saat l 1 de Ankarada M M. V. Sa· 
tınalma Komisyonunda yapılacakbr. İlk teminat 1875 lira olup 
şartnamesi 125 kuruşa M. M. V. Satınalma Komiayonundan alı-

• nır. Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 :.ayılı kanunun 
iki ve üç ıayılı maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını eksiltme saatinden behemehal bir aaat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(202) (506i) 1-4 

• * • 

3 - İ.tekliler 2490 sayıla kanunun tarifab daireainde taoslısl 
edecekleri teklif zarflarını belli Hatlen en gıç bir -lsaat • .,.,.,not 
kadar Komiayon Başkanhtına vermeleri. (2879) (5146) l ""'4 

D.D.YOLLARI İSLETME u. MUDUQLUG\ÜNDE~ 
• 

Muhammen bedeli ve isimleri •fağıda yazılı 3 2urup mabedi: C 
19.9.1938 pazarteıi gilnü saat 15,30 dan itibaren ııra ile ye k•'' o 
urf usulü ile Ankarada idare bina1ında satın alınacaktır. d• 

Bu işe rirmek isteyenlerin teklif edilecek malın bizal•rıat 
1 

yazılı muvakkat teminat ile kaaunun tayin ettiti •eaikaları ', 
Nafia müteahhitlik vesikası Te tekliflerini aynı giln saat 14,30 r 
kadar her ıurup için ayrı zarf halinde Komisyon Reiafitin• "e 
meleri liı:ımdır. 

Şartnameler 150 kuruş 
veı:nelerinde satılmaktadır. 

mukabllinde Ankara n Haytla~t' 
(5056) 2 '//. 

Muhammen Mu••~" 
bedeli teroııı•'t 

lira ~ 
204. 776, 1 O l J .4s8r~ ı\c l, 
l l 4.347. 6.961· tj b 
49.287,50 3.6961 "c 

3 Şöminman takozu 31.200, 2.~0, "a 

~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~: 

~r~L la mi 
1 Küçük yol malzemesi 
2 Bul onlar ( Yerli 

( Ecnebi malı Cif 

~,· Müteahhitlerin Takvimi~ J:.:b 
Beher tanesine tahmin edilen fıat 23 kuruş olan yüz bin adet ~ •: .... 

a• kabı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 1875 ( 
y ı rı·~ liradır. ihalesi 24 ağuı.tos 938 çarşamba günü saat 12 de yapı a· Cumartesi 6.8.938 "O~ 

caktır. Eksiltmeye gireceklerin 2-190 sayılı kanunun 2 ve .':\ üneü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınal-

Antimon tAsk . Fabrikalar .) .Y: 730 -i~ 
' Lama demiri, yumuşıık demir tel v. ı. (Aık. Fabrikalar) .\! 735 

Odun (Sarıkamış Ask. Sak) .\e 756 ~t ma Komisyonuna vermeleri lazımdır. (206) (5118) 1-4 

• • • Civata (D. D. Y.) .Y: 757 ~ d 
Çamaşır kaput, elbise çorap v. s. (Harta Gen. Dir) .\; 759 . f ~. 

) J\! t.. Soğuk hava deposu ve buz yapma tesisatı (Zonguldak Urbay. u,
11 

Beton asfalt pist inşaata (lat. Nafıa Müd.) .\; 762 
Gliıerin (MMV) .\! 762 
Yular, belleme, çul s. v. (Harta Gen. Dirk.) .\~ 762 pil 
Yastık ve yatak kılıfı, boş çuval, yem torö ıı kilim (Harta G. 

.\~ 762 
Yazlık elbise (Harta Gen. Dir. ) .\! 763 

Müteahhit nam ve hesabına 350000 metre portatif çadır bezi 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Beher metresine tahmi~ 
edilen fiatı 59 kuruş 90 santimdir. İhalesi 26 eyliil 938 pazartesı 
günfi aaat 11 dedir. İlk teminatı l \732 lira elli kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesi on lira elli kuruş mukabilinde M. M. V. Satınal· 
ma Komisyonundan alınır. Ekıiltmeye gireceklerin 2490 aayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublarile birlikte ihale saatından en az hir saat evvel 
Ankarada Satınalma Komisyonuna vermeleri. (203) (5069) 1 - 4 1 Et, un, arpa ve kuru ot (Ank. Lvz.) .ı\! 764 

* • * 
Kars Garnizonu ihtiyacı için üç milyon kilo çam odunu kapa· 

h ı:arfla ekailtmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 37500 lira ilk 
teminatı 2812 lira 50 kuruştur. ihaleı.i 9.8.938 sah günü saat on
da Kars Askeri Satmalma Komisyor.unda yapılacaktır. Evuf ve 
şeraiti görmek isteyenler her gün ve ihaleye iştirak edeceklerin 
belli zamandan bir saat evveline kadar teklif ve teminat 
mektublarmı birlikte ticaret vesikalarını teslim etmek suretile 
Komisyona müracaatları. (1-t 1) (4727) 4 -4 

• • * 
Ankara garnizon birlik ve müessesat hayvanatı ihtiyacı ıçın bir 

milyon iki yüz yirmi üç bin yedi yüz kilo kuru otun kapa~ı zarfla 
eksiltmesi 20 ağustos 938 ııaal 12 de Ankara Lev!'zım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 48948 li
ra 80 kuruştur. İlk teminatı 3671 lira 16 kuruştur. Şartnamesi 245 
kuruş mukabilinde Konıiı;yondan alınır. İı;teklilerin kanuni vesika- , 

!arını ve teklif mcktublanını saat 11,5a kadar Komisyona vermeleri 1ı (4902) (168) 2-4 

* * • 
Sivas Merkez kıtaatı için 1, 100,000 kilo odun kapalı zarf uau

li!e eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 24750 lira ve ilk teminatı 
1856 lira 25 kuruştur. İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba günü saat 
15 te Sivasta Tuğ Komutanlık binasındaki Komisyonda yapıla· 
caktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 maô deleri dairesinde hazırlannıış 
teklif mektublarını ihale saatından en az bir sant evveline kadar 
Komisyona vermiş bulunmaları. (181) (4974) 2-4 

• • • 
Konya birlikleri ihtiyacı için 670000 kilo ot evsafla eksiltme

ye konulmuştur. İki evsaftan hırngiai ucuz olursa ucuz olan o
tun ihaleıi yaptlacaktır. Muhammen tutarı 24120 lira ilk temina
tı % 25 fazlaaiyle 3080 lira 25 kuruştur. Eksiltme 22 a(uatoa 938 
cumartesi ı~nü saat 10 dadır. Eksiltmeye ıirmek isteyenler şart· 
name ve evsaflarını Ankara İstanbul Eskişehir Levazım Amirlik
leri İzmit Satınalma Komisyonlarında görebilirler. Eksiltmeye gi
recekler ilk teminat mnkbuz veya banka mektublariyle 2490 sa· 
yılı k!lnunun 2 ve 3 cü maddesinde yazılı vesikalarla beraber i· 
hale günü ve ihale aaatinden en az bir ı.aat evveline kadar tek · 
lif mektublarını Konyada Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(5008) (190) 2-4 
• • • 

Pavyon ile koridor inşaatı (Erzurum Ask. Sak) .\! 764 
Yulaf (Kırklareli Tümeni) .\~ 764 
Sadeyağ (Afyon Kor. Salc) .\! 764 
Et (Tire Ask. Sak\ .\'! 764 
Yulaf (Lüleburgaz Ask. Sak) .\~ 765 
Rekompoze kömürü (lnh. U. Müd.) .\~ 765 
Hav., kurumu binası inş"ntı (Erzurum THK. Başkan.) .\~ 765 
S'aten (MMV) .\= 765 
Pirinç (lst. Komut.) .\; 766 
TereyaR" (lıt. Beled.) .\; 766 
Manyetolu masa telefonu (0. D. Y.) .\~ 767 
Kuru pil (jandr. G. Komut. Ank. Sak) ·'~ 767 
Elbiselik kumaş (Oenız Lvz. S3k) .\! 767 
Evrakı matbua (Konya ffusuıi Muhaıebe Miid.) .\~ 767 
Muhtelif demir boru hortum v. s. (lst. Belıed.) ,\': 767 
• Küfe caınekan v. a. (lst. Beled.) .Y: 767 
Benzin (Topharae Lvz.) S• 767 
Sömikok ( Jaııdr. Gen. Komut. Ank. Salt) .\~ 767 
Sebze (lat. Beled.) .\~ 767 
iç ve dış lastikleri (Güm. Muh. Gen. Konut. lst. Sak) .\! 767 
Yün çorap ipliği (lst. Jandarma Sa'<) ,\; 767 
O~du Halkevi ~inası inşaatı C<?r~u Nafıa. Müd.) .\! 768 ~ 1~ ~ 
Gumrük ve lnhııarlar Vek. 2 ıncı kısım ınşaatı (Nafıa Vek · ) 
Sanat okulu tamiri (Anlı:. Bölre Sana. Okulu Sak) .\! 769 
Ayşekadın h3nının tamiri (Edirne Milli Emlak Müd.) .\~ 773 
Madeni şezlong (Toph. Lvz. ) .\! 773 
Linyit kömürü (Edirne Kültür Oir ) ,\; 773 
Et, ıebze pilav ve tatlı (Bafra Kaymakam.) .\~ 773 
• Eski taban lastiği (Toph. Lv.a.) .\! 773 
Yozgat Memleket Hast. tamiri (Yo.ıgat Yıl.) .\~ 774 
Fılim (lzmir Mem. Haat.) ~! 774 
Portatif çadtr bui (MMV} .\! 774 
Erzak (Tekirdağ Vil) .\~ 776 
Makine, yağı, odun ve yerli maden köaürü ile a•erikan 
dağ Vil.) .\: 776 

Posta nakli (Çorum P. T. T. Müd.) .\~ 776 
haç (Tekirdağ' Vıl.) .\• 776 
Kuru sotan (Çatalca Tüm. Salı:) .\! 777 
O~n ( " )~777 
• Köhne ayakkabı (Selimiye Ask. Sak) ~\! •778 
Koper makdogal dutlavmaıı cihazı (MMV) .\! 778 
Ta_, çıkarılması ve nııkli (Konya Vil.) .\! 778 
Menfez ve kaldırım inşaatı (Samsun Beled.) • • 779 
Eczıyı tıbbiye (Samsun Beled. No 779 

Kuru ot ve yulaf (Balıkeıir Vil.) .~! 779 
Sıtır eti (Bornova A!iık. Sak) .\~ 779 
Ekmek (Samııun Vil.) .\! 779 
Koyun eti (lııt. Komut.) .~! 779 
Evrakı matbua (Sıhhat Ye lçt. Muav. Vek.) .\~ 780 - Oturma terazi dirhemlerile beraber (Güm. Muh. G. Koın· fıt 

Imtiy z. aah.ib; ...e yası itleri 
Direlc:tiirü: lamı:W Girit 

Ba115dığı 7er: ARTUN Bar.une\ ı ı· 
' ..clıotu. BiJlur Mlraık Ne. lll 

Çanakkale Mst. Mevki birlikleri ıçın kapalı zarf usulile 74000 
kilo ~ığır eti satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 25 kuruş
tan. ihalesi 18.8.938 perşembe günü saat 17 efe Çanakkale Mat. 
Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihnle· 
den bir saat evvel teminat akçaları olan 1487 lira 50 kuru~ ve 
ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir saat 
evve{ Komiay•na müracaat etmeleri. (5011) (193) 2-ıf 

~m ~ 
* Peçete, pamuk, yün mensucat v. •· (lıt. Cfüu. Başırınd ·) 

Önlerinde yıldız itaretl olanlar müzayedeye aittir. 



. -
- - -- - - ------ -- - -- - -

'-Arın~e- No. 781 SAMEDI 
:::_ 6 Aout 1938 

Quotidieo des Adjudicationı ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS~ Ptre. 450 
6 .. .. 8.50 

12 ~ .. 1500 

•• 
MUNAKASA 

ADMINISTRA 1 lOilı 

Y ogbourtchou H ıı n 
lcr Etagc, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar ı c 

Etranger : 12 aoie Ptrıı. 2700 

Le No. Ptrs. S GAZETESİ 
T ~lfpbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 ----·----Pour la Publicit~ e'adrcHcr 
a I' Adminiebation 

~-----------· 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

AdrcHc T~l~ııraphique: 

Jetanbul - MÜNAKASA 

h:e: 

l ahleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat. • eatimatif 
Cautioa. Ueu d'adjudication et du 

Jours Heure 
proviıoire Cabier des Cbarreı 

~--~~----~~----------------~------------~ 

il Adjuditations au Rabais 
Cobet . 
~ t1Jctıon-Re aration·- Trav. Publicı·Materiel de Construction-Cartograpbie 

llatr b 
~ . atiıae mairie a ôeychehir 
_ ., iı Karapınar 

., deux batisıe pour nettoyar• aemenceı 
11 

Pont sur le eanal de la riviere Keçili 
~de , .. 10cal ferme peur la recreatien des elevea 
re,,c eco\c Kuataı a b:mir 

~be.,:•nt earte etat actuel ville Kastamonou 
tıı 
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26·8-38 
22-8-38 

Com. Acb. E.conom. M onop. Ka batache 22·8·38 

Oir. lınprimerie de L'Etat 

Oir. PTT. Çan~ı;ırı 

• 
Vilayet Çankırı 
Dir. PTT. Mersin 

., 

15-8-38 
15-8-38 
22-8-38 
16·8-38 
16-8-38 

Com. Aeh. lnt. Iat. Tophane 9-8-38 
" 9·8-38 
" 9-8-38 

Com. Ach. Econom. Monop. Kabata<'he 23-8-38 
Com. Ach. Ecole Gend. Y oıgat 22-8-38 
Dr. Hyr. Asııist . Soc. Djaghaloghlou 10 8-38 

Vilayet Mani111a 

{ 
Adm. Gen. Cb. de fer Etat Ank. 
Bureau Exped. H. pacha 

idem 

" ., 

" 

• 

{
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 
Bureau E.xped. H.pacha 

Com. Ach. Econ . Monop. K.tache 
Com. Acl1. Min. Def. Nat. Ankara 
Dir. Trav. Pub. Nig-de 

" 

13-8-38 
20-9-38 

20-9-38 
20-9-38 
20-9-38 
20-9-38 

'.20·9-38 

22·8 38 

23·8·38 
24·8·38 
17-8-38 
18-8·38 

Com. Adı. Command. Gen. Guedikpacha 22-8-38 
Coın . Acb . Comm. G.Surveil Douan. Jst. 22-8-38 

14 -
16 -
10 -
10 -
12 -

11 -
10 -

16 -
16 -

10 -

11 

11 

11 

13 

15 

10 -
12 -

13 

11 

11 

11 
11 
11 -

10 30 

16 -
16 -
16 
12 
12 

11 30 
11 30 
11 30 
11 -

11 -

11 -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 

15 

11 

13 
12 -
11 
11 
11 
11 

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
500 tonnes de vielle fonte d'une valeur estimative de 

22.500 Ltqs. seront achetees par voie d'adjudication ~ous 
pli cnchete le lurıdi 22 aofıt 1938 a 11 h. au local de l' Ad· 
ministration Generale a Ankara. 

Ceux qui de irent y preodre part doivent remettrc a la 
Presidence de la Commission le jour de l'adjudication jus
qu'a 10 h. leurs offres, une garantie provisoire de 1687,50 
Ltqs. Les certificats exiğes par la Joi et un tertificat de com
petence delivre par le Ministere des Travaux Pnhlics. 

Les cahier_ des charges sont distrihucs gratuitement n 
a At kara par le Service des Approvisionnerr.ents et Hay-
darpaşa par le Bureau de Reception. (515 ı1) 1-4 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsas-;-
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

5 - 9 - 1938 

FiATLAR - COURS OEFİSlELS 
Afioa - Opium • • • • . • 
Butday yumutak - Bli tendre . 
Buğday ıert - Ble tlur 

Atafı·Moin• Yukarı·Plu• 

Buğday kızılca - Ble roux 
Bakla - Fcve • 
Kuş yemi çuvallı - MiJlet . 

,, dökme 
. . . 

5 28 
5 10 
5 26 

5 38 50 
5 20 
5 35 

Peynir beyaz - Fromage blanc. 
" kaş er 

Çavdar - Seigle • . . . 
· Suaam - Seaame • . . 
.~11ır aarı - Maiı jaune 
Arpa Ana dol - Org• Aa. 
Arpa yemlik . • . . 

4 23 
19 -
3 37 

4 20 

4 25 

Zeytin yatı l.ci yemeklik - Huile d'ol. 
Fındık kabuklu -Noiı~tteı 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Pamuk yatı - Huile de colon 
Sueam ,, ( ,, ıesame 

120 
37 38 -

iç Badem • • . . • . . . • 
Darı earı - millet j•une . • 

63 -

l Keçi kıh - Poilı de Chevre 
Keten tohumu - Gr. de Lin 
ıç fındık - Noiı. decor. 
Nohut iri - Poiı chiche 
Kaplıca • . • • . . 
Yulaf - Avoine • . • • 
Faaulye ufak -Haricot ıec 

Burcak 
Mercimek - Lentiile 
Yapak Anadolu - Mohaire 

.. -

. . . 
., Trakya ,, Thrace • • • • 

Sansar derisi • • • 
Tavşan ,. 
Varşak ,, . • • • • 
Porıuk ,, . . • . . • . . • . 
Kunduz 

GE LEN- ARRIV AGE 
Afion -~Opium 

Buğday - Ble 
Arpa - Orıe 
Çndar - Seiııle 
Un - Farine 
Mııır - Maiı 

Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Fuulye - Haricot sec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf {foin) 
Suıam - Seaam• 
Kut yemi - Millet 
Mercimek - Lentille 
Nohut - Poiı Chiche 
Zeytin yağı -Huile d'ol. 
B. Peynir-Fromagc B. 
Kaşer 

Tiftik 
lç fındık - Noiı. dec. 
Razmol 
Kıl 
BuJgur 
Beyaz yat 

396 -
61 -
15 -
75 -

1 -
35 -

53 -

40 -
44 

GİDEN-EXPORTATION 
Razmol 
Arpa - Orge 
Yulaf 
Kuş yemi - Millet 
Nohut - Poiı chiche 50 -
İç fındık - Noiı dec. 
Un (farine) 
Susam 
Yapak - Mohaire 
İç ceviz 
İç badem - Amande 
Kıl 

Kepek 176 -

DIŞ FiATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Buğday (Ble) Liverpul 
• • Şikaro 
,, " Vinipek 

Arpa (Orge) Anvera 
Mııır (Maiı) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fındık (nois.) G.Hamburr - -

" L. " 



Sayfa 6 

Rondelles on cuivre do diff. dimenıionı: 80000 p . 
T~tes de liaison do chauffage: 1000 p.· bobi11et 

de decbarge de chauffage: 100 p .· plaquu de 
coatact pr. caiHe do batterie: ı 350 p .- tetes 
li•laoa en plombe pr. le1 cibles dea batterieı: 
950 p. 

Macbiuı pr. l.:ampes: 1000 p. 
Goudroııı veretal: 20 t. 
lnıtrumoatı ot articlu de muiq11e: 53 lots 
BaJlaat: 7 rroupos 
Cuino electrolite: 200 t. 

Provisions 
Viaade do mouton : 10 t . 

,, " " : 6,8 t. 
Avoine : 90 t.- Fola de fourraıe: 90 t .· Paille de 

tir• pou matolu : 86 t. 
Viande de boeuf : 140 t. 
Vian4e de boeuf ı 150 t. 
Huile •'ollveı: 78650 k. (cıab. cb. P. 163) 
9ivera leıumea : 170 t. 
Viande de mouton : ~90 t. {cah. eh. P. 753) 
Proviıioae : 21 lota 
Foin de prairie : 35 t.- Avoine : 30 t . (aj.) 
Viaade de boouf :12 t . (aj .) 
Paille r 51 t. 
~lucre : 10 t. 
Farine : 5,3 t .· Macaroaiı : 1250 k.· Ble vermou· 

lu : 500 k.· Vermicelle : 350 k. · Farıne de riz: 
350 k. 

Avoine: '480 t. (cab. eh. 128 P.) 
Avoine: 170 t. 

Publique 

" 

,, 
" Pli cach 

" 

Gre a rre 

• 
Publique 

Pli cıeh 

,, 
• 
" 

Publique 

Gre a rre 
Publi<'tue 

" 

Pli cach 

" 
" 

3100 -
3622 50 

2450 -
5000 -
5217 

3900 -
2244 -· 

21000 -
24000 -
32529 64 
8900 -

130500 -

3120 -
765 -

2895 -

25440 -
9010 

Viande de boeuf: 100 t.
Beurre: 23,4 t. (ai) Gre it rrc le k. 1 10 
Avoine: 400 t.· foin: 3 lotı. 

Beurre: 20 t. (al) 
Beurre: 150 t. ( cah. eh. P. 713) 
Viando de boeuf, beurre, huile d'oliveı, poiı-chi

cbo, sucre ete. 
Oig•ons : 22 t . (aj .) 
Paillo: 190560 k. ,, 

" : 88080 k. • 

B) Adjudications a la sureochere ...._......._ 

Moteurs electriques: 2 p. 
Juteı: 1385 k .- articlH cameloteı : 26 lots 
Corde camelote: 612'4 it. (aj) 
f'icelle camelote: (aj) 
Appareil telephonique , coffre fort, horloge, t ablu 

et cbaiaes 
Machines outilı se trouvant a l'atelier d'avia ' ion 
Euuieı·mains, tisıuı de coton etr. . 
Effetı: 13 lotı- tuiles de Mar.seille: 2357 p. 
Macbine concuıeuae de pierres, m;ıcbine cylindre 

ete . (aj) 
Decombret boutiquH dt>molieı a Balıkpazar 

Pli cach. 
Publiquf! 

" 

Pul:lique 
Gre it rre 
Publique 
Gre a ire 
Publique 

" .. 
Grc İl grt• .. 
Gre a gre 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çama~u v .s. 

* * • 

14250 ) -

1630 -
285R 84 
1311 20 

1164 -

1163 56 
359 73 

5460 -

291 20 

24 takım elbise yaptırılması Bak. 2 inci sayfadaki lst. 
Beled, ilanlarına. 

• • • 
350.000 metre portatif çadır bezi alınacaktır Bak. Ha

rici Ask. kıtaatı ilanlarına 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı~ane Malzemesi 
Devlet Baaımevi Direktörlüğünden: 

Baaımeuimiıde götürCı oluak elle kitab forma11 kırdırılacaktır. 
Bu iti yapabileceklerin Direktörlüğe müracaat etmeleri. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
• • • 

13 parça eşya alınacaktır. Bak : ln_h. U. Mücl. ilarıların ıı . 

Mahrukat Benzin-Makine yağlar!._!. s. 

• • • 
Fırın vo tutuşturma odunu almacaktır. Bak. İst. Lvz. 

Amir. S. A. K . ilanlarına 

• • • 
Motorin ile makine yağı alınacaktır. Bak. lnhs. Umum 

Müd. ilanlarına 

Müteferrik 

Deıılet Deaıiryolları Umumi idueaindea : 
Muhammen bedellerile miktar ve yerleri a•atıda yazıla altı 

ocaktan çıkarılacak balaatlar hizalarında ıtöıterilen ıünlerde sıra 
ile ihaleleri yapılmak üzere açık ekıiJtme n Tefen·Filyoı hattın· 
da 347 kim. deki ocaktan çıkarılacak 10000 m3 balaat kapalı zarf 
uıulUe ekıiltmeye konulmuttur. Ekıiltmeıi, Ankarada ikinci i•· 
letmo bınaı1nda toplanan komiıyonca yapılacektır. Bu işe ıirmek 
iıteyenlerin hizalarında miktarları yaııh muvakkat teminat ver
meleri Ye kanunun tayin ettlti beyannamelerle &,ağıda yazılı fÜn 
ve aaata kadar ve 7 ci kalemde ya:ıılı Tefen•FilyGa hattında 
10000 m3 bala1t eksiltmeıine ittirak etmek iatoyenlerln de 1.7.37 
tarih ve 3645 nyılı roemi gaıı:etede neırolunan taJimatname hü
kümleri dahilinde müteahhitlik vesika Ye beyannamelerini teklif 

232 50 
'271 69 

183 75 
375 -
391 28 

293 -
169 -

1575 -
1800 -
2439 73 

667 57 
7775 

234 
58 

217 1? 
94 28 

1908 -

2413 12 

1500 -
8375 -

MÜNAKASA GAZETESİ 

tere Exp. Cb. Fer Etat Haydarpacha 22·8-38 
,, 22-8-38 

" 24·8-38 
" 24-8-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 26-9-38 
Ch. Fer Etat 4 me Exkl. Kayseri 22-8-38 
Dir. Gen. Fab. Mil. S ce Co •• Ank lıt. 26-8-38 

Com. Acb. Com::naııd . Mil. lst. 8-8-38 
8-1-38 

20-8·3' " Club .5port hyppique Ankara 

Co•. Acıh . Mil. Kars 19-8-38 
Com Ach . Milit . Sarikamiche 15-9-38 
Com.Ach. lntendance Marit. K.pacha 23-8-38 

" 20-8-38 
Corn. Acb. lnten. ist. Tophane 23-8-38 
Dir. Lycee Sivaa 12-8-38 
Vilayet Bali kesir 8-8-38 
Com. Aob. Milit. Bornova 8-8-38 

Com. Ach. Place Forte Hademkeuy 15-8-38 
Com. Acb. Eoıı. Mop. Kabatache 19 8 -38 
Com. Ach. Ece. lngen . Gumuchıouyou 15-8-38 

Com. Ach. Mil. Buua 23 ·8-3 ) 
" 24-8-38 
.. 19-8-38 

Com. Ach. lnt. Konya 12-8-38 
,, Milit. Tekirdagh 2-9-38 
,, Corpı Armee Balikesir 25-8-38 
,, lnt. Marit. Ministere Def.Nal. 20-8-38 

Coaı . Acb. Gendarm. Yozgad 22-8-38 

10 30 
10 30 

10 30 
10 30 
15 -
ıo -
10 -

10 -
10 30 
17 -

10 -
lr -
11 30 
11 30 
15 -
10 -
10 -
11 
11 -· 
10 -
9 30 

11 -
11-17 
11-17 -

11 -
16 -
10 -
10 -

l 
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Bu işe girmek iatiyenlerin kanun tayin ettiti vesaik "e ı1' 
lira 50 kuruşluk teminatlarile pazarlı\t günü aaatine ki\dır kO I' 
yona müracaatları llzımdır. Bu ite alt ••rtnameler Haydarpt•dıf 
binaaındaki komisyon tarafından paraaız olarak dağ"ıtıhnakt3 

• • • fJfl 
100 tane hastane ile 100 tane pansıman çadırı, , 

tane sıhhiye tes!ceresi palaska ile küçük ve büyük ~·', 
ve kapalı bakraç alınacaktır. Bak. Harici Ask. kıt• 
ilAnlarına . 

• • • 
·ıı 

50.000 anet çuval alınacakbr. B;tk. İnh'J. U. Müd· 1 

larına. 

• • • 
2000 kilo çivi alınacaktır. Bak. İoh. Um. Müd. ilaol•rı" 

• • • 
100 bin adet a~ bhı al ı·ı:ıc:ıkttr. B.ık: Hırie i ısk. 

atı ilanların:\. 

·--· 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

•• * 
~ 

200 ton koyun eti ile 83i to:ı yulaf ahnacaktır. aa1'· 
Lvz Amir. Sak. ilanlarına 

• •• 
150 ton sadeyağ alınac:.lktır. Bak. Deniz 

ilanlarma. 
• • • 

Yoj'urt ve .sebze alınacaktır. Bak. İst. 1 vıı. Amir· sJ. 
ilanldrına. 

123 75 
214 38 

99 o' 
" 

Brigade Edirne 8-8-38 
9-8-38 
9-8-38 

11 
11 
14 

ı -- --- -----
ı ll M em e n t o de s 

174 60 

84 25 
26 97 

409 50 

43 80 
384 -

" 
" 

Com. Ach . lnt. lıt. Tepbane 
Com Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 

" ,, 
Dir . Princip . Douane [ııtanbul 

Com. Ach. lnt. lzmir 
Dir . Ventes Douanes lıtanbul 
Com. Ach. Oflice Sanit. Po•t. lıt. 
Vil. Kodiaeli 

{ 
Com. Perm. Municipalıte lııtanbul 
Dir. Economat ,. ,, 

10 8-38 
18-8-38 
12-8·38 
ı 2-8-38 
18-8-38 

19-8-38 
8-8-38 
9-8-38 

15-8 ·38 
9-8-38 

11 15 
10 3') 

·~ -
13 30 
10 

12 
12 . 
11 -
15 -
11 -

mektublarile ltirlikte eksiltme uatinden bir saat evnline kadar 
komlıyona m•kbu:ı mukabilinde vermeleri lazımdır. Bu ı,e ait 
f&rtname ve muka·uler Ankarada ikinci ı,letme müdOrlüaünde ve 
Yo:ı:ııat, Yerköy, Çankırı iıtaayoalarında paraaıı verilmekted. r. 

Mubam. Muham. THJim Muvak. 

Klmı. Metre flatı bedeli müddeti teı.ninatı 

Sıra yeri 
No. 

mikabı lira lira lira 

1 Lalahan 30 - 40 2000 1.5') 3000 9 ay 225 
2 K. Yozrat 48- 58 2009 1.50 3000 ,, 22~ 
3 Mahmutlar 105 - 108 3000 1.50 4500 ,, 337 50 

İhalesi 19 atuatoı 938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır 
4 YerkGy 204 - 207 3000 1.20 2600 " 270 

234-245 
5 Fakılı 300 305 4000 1.20 3800 

İhaleai 20 atuıto, 938 cumarteai günü ıaat 11 
6 lwak hattı 31 - 102 3000 1.00 3000 

" 
360 

do yapalacaktu 
,, 225 

700 7 Tefen-Filyoı 347 10000 l 00 10000 ,, 
lhaleai 23 atuıtoı 838 aalı aüoü ıaat 11 de yapılacaktır 

Gümrük Muhafaza Genel komutaohgı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

15 kiloluk 192 tane oturma terazinin dirbemlerile be· 
raber bir tanesi 12 lira 80 kuruşa pahalı görüldüğünden 
8.8.938 pazartesi günü saat 10 da açık eksiltmesi yapılacaktar. 

Tasmlanan tutarı ?457 lira 60 kuruş ilk teminatı 185 lira
dır. Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

İımtr Lise ve Ortaokullar Alım Satım Komisyonu Başkan. 
Kızılçullu öğretmen okulu eğitmenler kursu için 40.000 

adet iyi ciasten tuğla 10,000 kilo taşsız çalı kireç 2,5 ton 
Yunus marka çimento 4000 marailya benzeri kiremit ile 
200 metre mikap yapı taşı 15 gün müddetle açık eksilt
meye konmuştur. Buoların hepsi için tahmin edilen flat 
l 171 lira 50 kuruştur. Muvakkat teminatı 88 liradır. Ek· 

siltme 16. 8. 938 tarihine tesadüf oden sah günü saat 
12 de kültür direktörhigünde toplanacak komisyonda ya· 
pılacaktlr. İstekliler şartnamesiai görmek üzere her gün 
kültür daireı1ine ve ihaleye iştirak etmek istiyenler yuka
rıda yazılı gün ve saatte teminat makbuzlarile komisyona 

müracaatları. 

OevlP.t Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Muhammen bedeli 1050 lira olan 150 aded demir el araban 

taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam •e hesabına 18.8.938 
perşembe günü ıaat 10,30 da Haydarpaşada gar binaaı içindeki 
eatınalma komiıyonu tarafından pazarlıkla satın alanacaktır. 

Luodi 8-8-938 

Antimoine (Dir. Gen. Fabr. Milit.) No 730 
Fer lam• et barre metallıque (Dir. Gen. F abr. Milit.) No 7

35 

Bois (Com. Ach. Mil. Sarikamicbe) No 756 
Boulonı (Ch de Fer Etat) No 757 g 1 

Linges, capotes, coııtuınes, chaussetteıJ ete . (Dir . Gen. Cıır~0 
lıı~t . frigorifique et fabriq ue de glact'l (~fon . Zongoul<lak) 1 
Constr piıte en uprealt• (Dir. Trav. Pub. lst .) No 762 
Glycerine (Min. D· f Nat.) No 762 , 
Brides, ceinture en feulre (Dir. Gen. Cartogr. Ankara) 762 r 
Drapıı de lit et taies d'oreiller, sacı vides kilims et aacs P

0 11 

riture (llir. Gca . Cartor. Anlı:.) No 763 
Coıtumes d'ete (Dir. Geo . Cartoı. Aak.) No 763 
Farine, viande, orre et foin (lnt. Ankara) .~o 764 7~ 
Const. pavillon et corridor (Coa:ı . Ach. Mı lıt. Erzourouın) 
Foin (Div . Kirklareli) No 764 
Beurre (Com. Ach . Milit. Afion) No 764 
Viande ( ,. Tıre) No 764 
Foin ( " Lulebourra:ı) No 765 
Houille (Di r. Gen. Monop ) No 765 f/ 
Constr . bat Llgue Aviation (Presid. Liırue Aviation Tur.cı"e 

roum) No 765 
Satin (Min . Def. Nat.) No 765 
Riz (Command. lsL) No 766 
Beurrf' (Mun. latanbul) No 766 

6
7 

Tables telt- phoniques İl mıı gneto (Ch. de Fer Etat) No 7 
files seches (Command. Gen. Gend. Ank.). No 767 No 
Etoffe pour uniformea (Com. Ach . lnt. Marıt. K.pacha) 

6
7 

lmpression de registres (Dir. Compt. Privee Konia} No 7 
Benzine (lnt. Tophanr ) No 767 
Semi·coko (Commıınd . Gen. Gendarm. Ank.) No 767 
Legumes (Mun. lıt .) No 767 .;. O: 
Cbaaıbre a air et pneux (Com. Ach. Command. Gen. Sur 

' lst.) No 767 , 1clı1 . d. ·p .il 
FH pour chauuettes de lain.e (Coa. Ac~ •. Gend~. Guı> ~ 'peıır 
Conıtr. Maison du Peuple a Ordou (Pr rsıd . Maıson d 

dou) No 768 0 te' 
Constr. 2eme partie au bat . Miniıt. Douueıı et MonoP 

,Trav Pub.) No 769 
Rep. ecole dea artı (Oir. Eco\e Arta Ank.) No 769 

,, Han Aycbekııdin (Dir. Trav. Pub. Edirne) No 77'3 
Chaiseı-longue metalliqueı (lnt . Tophane} No 773 
Houille lignite (Dir. lnslruc. Pub. Edirne) No 773 
Viande, riz et confitureı (Kaymakamat Bafra) No 773 
Rep. hôpital Regional Yozgat (Vil. Yosgat) No 774 
Film (Chef Med . Hôp. Rer . bmir) No 774 
Toıle pr. tenteıı portative. (Miniıt. Def. Nııt . ) No. 774 . 31ıı' 
Provision, cumbuıtibleı huile pr macbine et toile aırıerıC 

Tekirdagh) No. 776 
Transports Poıtauıt (Dir. P.T.T. Tchorouın) No. 776 
Medicaments (Vıl. Tekirdagh) No. 776 
Oignon et boiı (Com. ych. Div. Tcbjltaldja) No. 777 176 ~ 
• Chaussureı camelotes (Com. Ach. Mil . Selimiye) N~ ı 1 
Appareil de douche lavement mllrque Koper Makdol

3 

· Def. Nat.) No. 778 
Extracti on et transport de pierres (Vil. Afion) No . 778 
Conslr. pave et arches (Municip Samıoun) No. 779 
Foin et avoine (Vil. Balikessir) No. 779 
Pain (Vil. Samsoun) No. 779 
Viande de mouton {Command. lst .) No. 779 I· 
lmpriınee• (Minist . Hygiene et Assiıt. Soc.} No. 780 ııe ~ 
Balance aaaise avec poidı (Com: Adı . Gen.' Sur~ . ~oll:l.) 
• Servietteı, coton, tissus en laıne ete. (Dır . Prıncıp· 

---; Leı aateri11que• indıqucnt uae vonte par YOiu 


