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a) MÜNAKASALA 

~-Tamirat· Naha işleri ve ~alzemesi-Hariia 
Adana Tümen Satınalma Komisyonundan: 

h Adanada 80.000 lira keşifli birer bataryalık iki han
~t kapalı zarfla eksiltmeye kon.ulmuştur. Bu hangarlara 
lıı.· fartname, keşif ve planlar lstanbul, Ankara levazım 
._...,lilderi satınalma komis.vonuoda ve Adanada Tümen 
~al~a komisyonunda görülür. Yaptırılacak hangarın 
~b . lırası 938 senesi bütçesinden, 75000 lirası bonoya 
- " 11 edilerek 939 senesi bütçeıinden tediye edilecektir. 
n~l .. akkat teminata 5250 liradır. ihalesi 9.11.938 çarşamba 
~, ııu saat 15 te Adanada Tüm satmalma komisyonunda 
~ rılacağıodan talihler ihale saatinden en az bir saat ev· 
•Ut teklif mektublarını komisyona vermeleri lazımdır. Ek· 
~_.meye gireceklerin kanuni verikalarile ve kanuni şeraiti 

ıı olmaları lazımdır. 

İıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

'stJcP.ıerkezimize aid Kavak tahaffuzhanesi beton iskelesi 
eksiltme suretile tamir edilecektir. 

l' ahmin bedeli 610 lira 72 kuruştur. 
~ Buna aid fenni ve idari şartnameler merkezimiz leva
~11ldan 4 kuruş mukabilinde alınır. 
~ 

1
l!ksiltme 8 ikinciteşrin 938 salı günü saat 14,30 da 

--~atada Karamustafapaşa sokağında mezkur merkez 
1nalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat parası 45 lira 82 kuruştur. 

dr Eksiltmeye gireceklerin bu gibi tamirat yaptıklarına 
ır resmi bir veıika göstermesi şarttır. 

~ lıtanbul Ünivenitesi A. E. P. Komiıyonundan: 
Qtt ı'dyoloji Enıtitüıü damına döşenecek 1259.07 lira k~tifli Ro· 
~.~: İtinin açık eksilt~esi 7.11.938 pazartesi günü uat 15 te 
~ Orlükt yapılacaktır. isteklilerin en az IOOO liralık bu gibi iş
~İt )ıc'Pbtana dair ihaleden bir •aat evvel İıtanbul Baymd1rlık 
'-.tt törlüğünden alınmış nıika ve 94,50 liralık muvakkat temi· 
~t ltıakbuzlarile gelmeleri, keşif ve ıartname her gün Rektör-

e ıarülür. 

8 İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
'l~~lJ.938 sah günü ıaat 15 te İstanbulda Nafıa müdürlüğü ek· 
\lf, ~ lcoıniıyonu odasmda 3137.34 lira keşif bedeli İstanbul Tev· 
~1 ettıv oda1ile uir tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. "'1 lllca-.ele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husuei ve fenni 

4\i/'"~eleri, proje, ketif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
~••nde i'Örülecektir. 
1 '1Yaldcat teminat 236 liradır. 

~t •:eklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer İf yaptığına dair 
~d' trinnden almış oldutu vesikalara iıtinaden lstanbul Vilaye-
1 ~,~ra •kıiltme tarihinden 8 gün evvel müracaatle alınacak eh-

"e 938 yılına aid Ticaret odaaı veıikalarUe gelmeleri . 

Kilis Alayı Satınalma Komisyonundan: 

~e ~ilis alay için iki pavyon inşaa:;ı kapah zarfla ck siltıne
~IQ 0nulmuştur. Kr§İf bedeli 76238 lira 5 l kurıı~tıı r. ilk 
~ij ırıatı 57 17 lira 83 kuruştur. Eksiltme 15.11.938 salı 11 ii· 

lt, Ş8 t 14 de Kilis alay satınalma komisyonunda yapıhı cak· 
IPJ ~rtnameler komisyona müracaatla para ·ız görülür. Ta
~tıerın diplomalı mühendis veya mimar olmaları olmadık
~~ıı takdirde ayni evsafı haiz bir mühendisin in şaatının so

~tlj~ kadar daimi o~arak iş ba~ında b~lundu~acaklarını . no· 
~~lld Çe rnusaddak bır taahhüt hagıdı ıle temın etmclcrı . Ve 
~~~lan başka asğari 78 bin liralık hu gibi işler yapını~ ol
~t katını gösterir Tesikayı ihale gününden sekiz gün evveli· 

adar Kilis askeri ı:;atınalma komisyonuna ibraz etmeleri. 

''" l'lt\li 

Ankara Defterdarlıtıodan : 
Muhammen ketif bedeli 

Lira K. 
Dipozito 
Lira K. ~, ...... _ 

~irat 529 84 ~0--

'r,~tÖprü depolar memn~Omıntakaaı dahilinde hazneye1 ~it evle 
~~i il ty tahakkuk ve tahıilat şubeıi işıalinde bulunan binada 

~~~~t hptırılacağmdan 7. 11.938 pazarteai günG ıaat 15 de Def· 
' 1lt'-l •'kta nıüteıekkil komisyonda \hale edilmek üzere açık ek· 
ı..1,?t konulmuştur. 
"Iİllt ~ltli~trin ketif ve sartoamesini i'Örmek üzere Defterdarlık 

Qll•lıt müdürlütüne müracaatları. 

Ankara Vnliliğiodon 
Keşif bedeli 9866 lira 62 kuruştan ibaret bulunan Yenişehirde 

hususi idareye ait binada ilaveten yapılacak inşaat işleri 7.11.938 
pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak ü&ere açık eksiltmeye ko· 
ıaulmuşfur. 

Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin 740 liralık muvvakkat le· 
minat vermesi. ve eksiltmenin yapılacağ'ı günden en az 8 gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir istida ile vilayete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika. almaluı ve vesikayı ibru 
etmeleri ıarttır. Bu müddet içinde vesilta talebinde bulunmayanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler . 

• • • Keşif bodeli 1095 lira 86 kuruıtan ibaret bulunan Ankara 
lstanbul yolunun 45 inci kilometresinde Ayaş belli nam mevkiinde 
yapılacak olan baraka inşaatı 7.11.38 saat 15 de daimi encümence i
hal ..:si yapılmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 82 lira 20 kuruştur. 
İstekliler teminat mekı ubu veya makbuzu ve ticaret odası vesi

lc.aııile birlikte sözü ııeçen gün ve saatte daimi encümene gelmeleri. 

• • • Keşif bedeli 3032 lira 80 lc.uruştan ibaret bulunan cınabi Ah
met paıa türbesinin ta mi• at işini 17.10.38 pazartesi günü ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuş ise de şeraite .. uyrun istekli 
çıkmadığından eksiltme müddeti çıkmadığından eksiltme müddeti u
zatılmış ve 31.10.38 puartesi güaü saat onbeşte talibine ihale edil · 
mek üzere yeniden aı;ık eksiltmeye konulmuftur. 

isteklilerin şartnam ede yazılı belgeleri ibraz etmekle berab•r yük· 

sek mühendis veya mimar olmaları veya bu gibilerle teşriki mes:ıi et
tiğine ve mukaveleye müşterek imza edildi~ine dair noterden mu
saddak teabhütname ibru etmeleri lbımdır. 

Muvaklc.at teminat 234 lira 96 kuruştur. 

*• * Keşif bedeli 799.l lira 72 kuruştan ibaret bulunan ıtad
yom ve hipodrom tribünleri ve binalarıom izolasyon işleri l0.11.38 
perşembe günü aaat 15 de ihalesi yapılmak Üzere açık ekıiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 600 lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve ekıiltmeoin yapılacağı günden en n 8 gün 
evel ellerinde bulunu vetika1arla birlikte bir iıtida ile vilayete 
müracaat ederek bu i'e mahsus olmak üzere ve•ika almaları ve 

bu vesikaya ibra:ı etmeleri şarttır. Bu müddet içinde voaika tale· 
binde bulunmıyanlar ekıiltmeye iştirak edemezler. 

laçlar, Klinik ve ispençiyari afat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

100 adet hüy iik, tSO adet ktiçük tayyare irndad; sıhhi 

paketi ek ~il tmcsiııe 17.10.938 gününde istekli çıkmadığından 
yeniden ebiltmeve konulmıışlur. 

Tahmin bedel i 3150 lira oluµ ilk teminatı 236 lira 25 
kuruştur. 

İh a le~i 27.10.938 p ~ rşembe günü !"aat 11 de vekalet sa· 
tına l m rı komisyo unda yapılacaktır. 
~ 

t:lektri~ Hay~~~!? (Kaloriier Tesisat ve Malzem. 
İstanbul Denizbank Miidürlüğünden: 

Gemilerimizdeki telsiz cihazları 1940 ienesi iptidasıoa 
kadar, Milletler Arası telsiz, telgraf mukavele ve 
nizamnamesi ve 3222 numaralı kanun hü~ümlerioe uya 
cak surette tebdil olunacağıodaıı yirmi bir adet telsiz ci· 
hazı satın ~lınacaktır. Cihazlara ait şartname vesair ma· 
lfımat Mat ryal Müdürlüiümüzden hergün parasız alına· 
bilir. Teklifler 31. 11.938 tarihine kadar bankRmız Mater
yal Şubesine verilmiş bulunmalıdır. 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktör}i;ğünden: 

Okulumuz için ~artnarne::;i mucibince 47 kalem elektrik 
malzemesi 593 lira 98 kuruş tahmini fiatla açık eksıltnıeye 
konulmuştur. 1 teklilerin :. artnaıneyi ı:ı;örmck üzere her gün 
okul direktörlüğüne ve ebiltnıeyc gireceklerin de kanunun 
icap ettirdiği vesaik.le ve yüzıle 7,5 teminat akçelerilc bir· 
likte 7. t l.9a8 tarihiııe rastlayan pazartesi {! Ünü saat 14 de 
okullar sağışmanlığında toplanacak olan alımsatm komisyo· 
nuna gelmeleri. 

1 *~ ~~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan: 

261 metre nefti 18 metre mavi 18 metre gri 64 met
re lacivert çuhanın pazarlıkla eksiltmesi 2. l 1.938 çarşam· 
ba günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satı
nalma komisyonda yapılacaktır. Teminatı 257 lira 21 

kuruıtur. 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 28 kuruş olan 
277550 metre haki astarlık kapah zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. İhalesi 8 .11.938 sah günü saat 1 ı de ilk temina
tı 5135 liradır. Evsaf ve şartnamesi 390 kuruşa MMV sa· 
tınalma komisyonundan alınır. 

Darü :.ı. afaka Direktörlüğünden : 

.Mekteh talebe ve hademe i için yaptırılacak elbise ikin
citeşrin birinci salı günli o::aat 15 te kapalı zarf u ulile müna· 
kas'.lya konulacağından talihlerin şartnameyi görmek üzere 
Nuruo::.maniyede Ttirk okutma kurumuna müracaatleri. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkez Satı!lalma 
Komiıyonundan : 

Memurlar için 95 ve müııtahdeminio için de 84 aded yağmur

luk muşamba açık ekıiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli memur muşambaıııtun beheri 26 lira ve müsdah· 
dem muşambasınıo beheri 19 liradır 

Şartnameler merkezimi:z. levazımından paraaız alınır. 
Eksiltme 8.11 938 aah günü saat 14 te Galatada Karamustafa

paşa sokağında mazkur Merkez Satanalma Komiııyonunda yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat parası 304 lira 85 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 1938 aene•İ Ticaret Oda11 vesikalarını 

ıröıtermek mecburiyetindedirler. Akıi takdirde ekıiltmeye gire· 
mezler. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Giresun Hususi Muhasebeden: 

Giresun muhasebei hususiye müdürlüğü tarafından ta
bettirilecek ve muhammen bedeli 1355 lira 50 kuruş olan 
defatir ve evrakı matbuanın tabi işi 31.10.938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü ihalesi yapılmak üzere 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün ve iha · 
leye iştirak etmek için de yevmi ihale günü olan 31 bl
rincileşrin 938 pazartesi günü saat 15 te daimi encümeni 
vilayete müracaat etmt.leri ve yüzde 7 ,5 temiııata olan 
101 lira 66 kuruşu ihaleden bir saat evvel sandığa yatır· 
maları ilan olunur. 

.. ,_ 

N~iyat: Boşaltma -Yükletme_!e s. 

Niğde Vilayet Makamından : 

Tepe köyünde mevcut 20618 adet parke taşınm Bor 
kasabasında inşaat mahalline kadar nakliyesi 500 lira 
muhammen bedelle münakasaya konulmuş ve talip zuhur 
etmemesine binaen I0.10.938 tarihinden itib :ıren bir ay 
içinde zuhur edecek talihle re pazarlıkla verilecektir. İs
teklilerin nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yaglart v. s. 

Giresun Belediye Reisliğinden: 

Elektrik fabrikasının 938 mali yılı azami ihtiyacı bu· 
lunan 120000 kilogram motorin 12. t 0.938 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa
ya çıkarılmıştır. Muhammen bedel 10200 liradır. İhale, 
31. 10.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te be· 
lediyede toplanacak olan da imi encümende yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek ve daha fazla izahat almak iste· 
yenlerin bergün belediye riyasetine ve ihale gününde yüz· 
de yedibuçuk nisbetinde teminat mektublarile belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Edremit Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tümenin Edremitteki birliklerinin ihtiyacı olan 1000 ton odun ka 
palı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli iOOO liradır . Eksiltmesi 10.11.38 
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Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

ln9aat, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıta 

"K;vak tahaffuzbaneal beton iıkeleai tamiri 
(ıart. 4 kr) 

Radyoloji enatitibü damına döşenecek roberoit işi 
Ank.-lıt. yolunun arasında yap. baraka inş. 
Yenişehirde busuai idareye ait binada ilaveten 

yap. inşaat 

lıt. tevkifhane etüv odaaile sair tamirat işleri 
Tahakkuk ve tabıilit şubeıi binası tamiri 
Kilis alayı için iki pavyon inş. 
Anlc. atadyom ve hipodrom tribünleri ve bi

nalarınıD izoluyon itleri 
Cenabi Ahmet paıa türbesi tamiri (temd) 

aç eks. 

" ,, 
,, 

610 72 

1259 07 
1092 86 
9866 62 

,, 3137 34 
• 529,84·200 -

kapalı z. 76238 51 
aç. elcs. 7993 72 

,, 
ltiçlar, Klinik ve lapençlyart alit, Hastane Lav. 

Tayyare imdadı sıhhi paketi büyük: 100 ad. 
kftçük: 150 ad. (temd) 

3150 -

Elektrik -Hava~azı -Kıılorifar (tuint v~ m ı1 z n ui) 

---------------------------------------------
Telsiz cihazı: 21 ad. 
Elektrik malzemesi: 47 kalem açık eks . 593 98 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.s. 

Hademe için elbise yap. kapalı s . - -
Yag-murluk muşamba memurlar için: 95 ad. - aç. eks. beh. 26 ve 19 

müstahdem için: 84 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Kok kömürü: 60 t. (temd) 
Yerli kok: 230 t. 

MDteferrik 

Sotuk asfalt: 25 t. 
Bebin ipliği: 3571 ad. 
Hava tazyikli mt ptllvtriutör: 500 ad. 
Ateş tuf lası: 97 kalem 
30-11-38 de alınacak 17 kalın ateş tuğlası ilanı 

iptal edildi 

Kaph kaçtı karoıeriıi yap. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Patates: 100 t. 
Makarna: 52,8 t. 
Sadeyağ: 5.4 t. (temd) 
Ekmek, karacıfer, piri aç, lı:uru fuulye, 

badem, çay, tos J•lı:er •·•· (temd) 
Un: !00 t. 
Ekmeklik un: 300 t. 

,, ,, 200 ,, {şart. 255 kr) 
Yalaf: 110 t. 
Arpa: 825 t. 
Kuru ot: 660 t. 
Sıfır eti: 110 t . 
Yulaf: 36 t. 
Tel ,ehriye: 18 t. 
Sadeyağ: 40 t. (temd) 
l!n: 340 t. 

b Müzayedeler 

Ev enkazları (temd) 
Tayyare malzemesi: 38 kalem 

ceviz, 

aç. eks. 
kapalı z. 

1548 -
5934 -

- beh. t. 113 -
paz. 473 15 
kapalı z. 17000 -

,, 13000 

aç. eks. 1000 -

kapalı a. 

" aç. ekı. 
pa:z. 

kapalı a. 

• 
" ,, 
• 
n 
,, 

paz. 
!tapala z. 

" ,, 

kapalı z. 
aç. art. 

7000 -
14784 -
4968 -

34500 -
51000 -
51000 -
6600 -

49500 -
39600 -
23100 -

5400 -
k. 1 11 

48450 -

perşembe a-ünü aaat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. Evuf ve şart· 
namesini sı-irmek iıtiyenler Edremit satınalma komisyonunda her 
gün ve ekıiltmeye iştirak edecek talihlerin teminat mektuplarile 
teklif mektuplarını belli 1aatten bir saat evvel ko:nisyona Yermle
ri. Edremit tüm satınalma komiıyenuna müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 

8. 1 l .~38 aalı günü ıaat 11 de Ankara' da vekilet binasındaki 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komiı

yonunda 5934 lira muhammen bedeli 230 ton yerli kokun kapalı 
zarf uıulü ile ekıiltmeıi yapılacaktır. 

Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak vekalet mal
zeme müdürliltündeo alınabilir. 

Muvakkat taminat 445.05 liradır. 
İıteldilerin teklif mektuplarım, tartname.inde yazılı •eaaik ile 

birlikte aynı rün aut IQ a kadar makbuz mukabilinde mezkür 
komisyon reisliğine Yermeleri lizımdır. 

Devlet Hava Yolları Umum MüdGrlütünden: 

İdarenin ihtiyacı için ekıiltmeye konulan 60 ton kok kömürü 
talib zuhur etmediğinden yeniden ekıiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 1548 liradır. Muvakkat teminatı 116 lira 10 
kuruıtur. 

Mukanle ve şartnamesi Ankara'da posta, telgraf Ye telefon 
U. müdürliiğü binaaı dahilindeki gişemizde görülebilir. 

Eksiltme 8.11.938 tarihinde aah ıünü taat 11 de Nafıa V ekileti 
binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde Nafıa Vekaleti malzeme 
müdürlüğünde toplanacak komiıyona ırelmeleri ilin olunur. . . .. 

1063 ton odun alınacaktır. Bak : Erzak aütunund a Gaziantep 
Aıkeri Sahnalma Komisyonu ilanına. 

45 82 

94 50 
82 20 

740 -

236 -
40-15 -
5717 83 
600 -

234 96 

236 25 

304 95 

116 10 
445 05 

212 -
71 -

1275 
975 

525 -
1108 80 
372 60 

2587 50 
3800 -
3800 -

495 -
3712 50 
2970 -
1732 50 

405 -
3330 -
3633 75 

44 -

lıt. Liman Sahil Sıh. Mrk. SAK 8-11-38 14 30 

lıt. Üniveniteıi SAK 
Ankara Valili fi 

,, " 

lıt. Nafıa Müd. 
Ankara Defterdarlığı 
Kilis Alayı SAK 
Ankara Valiliği 

" . 
M.M.V. SAK 

lst. Denizbanlı: Oir. 

7-11-38 15 -
7-11·38 15 
7-11-38 15 -

8-11 38 15 -
7-11-38 15 -

15-11-38 14 -
10-11·38 15 -

31-10-38 15 -

27-10-l8 11 -

Ank. Bölie Sanat Ok. Dir. 
31·11-38 e ltadar 

7-11-38 14 -

lıt. DarüŞtafaka Müd. 1-11-38 15 -
lıt. Limanı Sahil Sıh. Mrk. SAK 8-11-38 14 -

Devlet Hava YollarıU. Müd. Ank. 8·11-38 11 -
Nafıa Vekaleti 8-11-38 11 -

Manisa Valiliği 
Tophane Lvz. SAK 
Ziraat Vekaleti 
Ask. Fab. Um. Müd. Anlc. 

1-11-38 11 -
2-11-38 ıs -
8·12·38 15 -
8-12-38 15 -

n " 

Eski~ebir Ziraat Müd. 2·11-38 15 -

Ankara Lva SAK 

,, ,, " 
Orman Kor. Gen. Komut. lst. 

18-11-38 15 -
19· 11-38 11 -
27-10 38 11 -

Emniyet U. Müd. Anlt. 

Edremit Tüm. SAK 
Karaltöse Ask. 

" 
• n n 

Elazığ Tüm. SAK 
,, ,, 
,, ,, 

Sıvas Tüm. SAK 
Ankara Valiliği 

• Lvz. SAK 
Kırklareli Tüm. SAK 
Elazık ,, ,, 

Ankara Oefterdarlığ'ı 
Eskişehir ,, 

11-11-38 16 -
7-11-38 10 -
7-11-38 11 -

11-11-38 ıo -
11-11-38 11 -
11-11-38 10 -
10-11-38 15 

pa:ıarteıi-perşembe 15 -
21-11-38 15 

2·11-38 16 -? 
8-11-38 11 -

15-10-38 itil>. 1 ay 
3-11·38 10 -

-
Müteferrik 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 1975 lira olan 10 bin adet cilali par
lak çini i!F~ 520 adet 400 m/m Jik çimento icünk 7.11.938 
pazartesi giinü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satııı alına
caktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 148 lira 13 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve kanurıun tayin ettiği vcsaikle bir
likte ehiltme gürıü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı· 
tılmaktadır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Süvari binicilik okulu için 100 metre mikabı çakıllı ku· 
mun 26.10.938 çarşamba günü saat 14,45 <le Tophanede lst. 
levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

• • • Suvari binicilik okulu içirı bir adet otobüs 26. 10.38 
çarşamba günü saat 15 te Tophanede lst. levazım ~mirliıTi .., 
satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3500 liradır. İlk teminat: 525 liradır. 

* • • Dikimevleri için 24 bin adet tahta çelik 3 J. l J .938 pa
zartesi günü saat 14,45 te Tophanede lev.ızim amirliği satın 
alma komi:;yonuııda pazarlık la al ıııacak fır. Tahmin lıedP!i 120 
lira teminatı 18 liradır. 

• • • 

24 Birinciteşrin ~ 

30000 adet 5XIO perçin çivisi 
60000 • Orta perçin pulu 
71000 ,, Küçük perçin pulu 
35000 ,, Arka çantalığı çengeli 
27000 • Kesme kanca 
27000 ,, Köprülü sürgü 
25000 ,, Köprüıüz sürgü 
34000 ,, Yuvarlak demir halka 
25000 ,, Galvanizli tel erkek kanca 
6500 ,, " ,, dişi 

70000 n Matara perçin çiYiıi 
70000 ,, ,, ,, pulu 
43000 ,, 4X8 perçin çivisi 
10000 n 2,5X12 perçin çivisi . k•P' 

Yukarda cins Ye miktarları yazılı 14 kalem malzemenın 'f pb' 
lı zarfla ekailtmesı 7.11.938 pazartesi a-ünü saat 15,30 da opıl•' 
nede lstanbul Levazım Amirliği Satınalma K?miıyonunda ~ liıl 
caktır. Tahmin bedeli 6485 lira 95 kuru,tur. ilk teminatı 4 
45 kuruttur. 

Manisa V alilitinden: il•'" 
Atatürk heykeli etraf bulvarları intaatında kullanılmak ;ıJ 

tonu 113 lira muhammen be~el üzerinden 25 ton ıotuk 
ahnacaktır. 

Şartnameıi Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. • r1-' 
ihale~i 1.11.938 perşembe günü aaat 11 de Maaiıa uoıuısıı 

t 

liıi salonunda bulunacak komisyon huzurunda yapılacaktır· ~, 
Muvakkat teminat 212 liradır. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalısı• 
Komisyonundan ;>'' 

Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olan 97 kalem Atef. tdo0ıı' 
aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satıoalma koı:nıs~ec:•~· 
ca 8. 12.938 perşembe günü aaat 15 de kapıch zarfla ihale edı t t•' 
tir. Şartname paraaız olank komisyondan verilir. Muvakk• 
minah 975 liradır. ib,ıe 

• • * 30. ll .938 çarşamba günü ıaat 15 de kapah zarfla Jı,ıe-' 
edileceği 11 teşrinievvel 1938 tarihinde ilan edilen 17 ı.ı•" 
ateş tuğla11nın şartnameainde tadilit yapıldığından bu tut 
ait mezkur günde çıkan ilan hükümsüzdür. 

İstanbul Levazı n Amirliği Satınalma Komisyonundan: 'fof 

3471 adet bobin ipligi 2.11.938 çarşamba günü saat 15 ~e 
1

,p•' 
hanede Lv. amirliği aatınalma Ko. da pazarlıkla eksiltnıe•1 şıtl' 
lacaktır. Tahmin bedeli 473 lira 15 kuruş teminatı 71 liradır· i~·· 
name ve nüaauaeai Ko. da a-örülebilir. isteklilerin kanuni ~e• 
larile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Ziraat Vekileti Satınalma Komisyonundan s'tıll 
Kapalı zarf usulile hava tazyiklı 500 adet sırt pülveriı:atöriİ 

-~ alınacaktır. 12 ' 
Hepsinin muhammen ~ edeli 17000 lira muvakkat teminatı 

liradır. _ .~•fi 
Münakasa müddeti 24. 10.38 den itibaren 45 gündür. M~;,ti bl 

8 .12.38 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ziraat Vek• 
nasında aahnalma komisyonunda yapılacaktır. lr 

Şartname, Ankarada Ziraat Vekaleti satıulma komi5yonundall 
tanbulda Ziraat Mıi.iürlüğünden parasız olarak verilir. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Emniyet Umum Mfidürlüğünden: 
Beherinin 

Muham, 
Erzakın 

Cinsi 
Ekmek 

Miktarı fiutı 

kilo kuruş 

40000 9 5 

Karaciğer 500 20 
adet 
Böbrek yağı kil. 250 45 

Pirinç 
Kuru 
Fa1ulya kuru 
.Barbunya ,, 

Bezelya ,, 
Kuru bamya 

• 
" 

üzüm 
kayılı 

,, erik 
Çam fıstığı 
Fındık içi 

3000 25 

2500 13 
750 15 

500 30 
250 l 10 

1000 30 
500 80 
250 25 

75 140 
50 80 

% 7 ,5 teminatı 
lira kr. 

285 

16 

120 
120 75 

Ceviz içi 75 50 105 75 
Badem içi 50 120 
Limon ad~l 7500 5 

İhale •• v 
~ 'ıo tarihi günu . 

24.10.38 pazarte•1 10 
3. 11.38 perşeıP~ ıO 

14.11.38 pazarte•
1 ı6 

24.11.38 1• n bC 
3. 1 1.38 perteıll i 16 

14. 11.38 pazartH ı65 

24.10.38 pazarte•İ J6 
6

5 

3.11.38 perşeıııb• ti 
14.11.38 perşeıııb• 

b• ti 
26.10.38 çarşalll e'i ıO 

5.11.38 cuııı•rt 11 

15.11.38 ıab 

Kuf üzümü 50 40 I~ 

Çay 25 360 26.10.38 çart•111~ 11 

Kesme 'eker 1000 32 5.11.38 cunıart I~ 
Toz şeker 2000 28 77 44 15.11.38 aah '' 
Salep 25 250 .,~•" ııt 

Açık ekıiltme ile ikinci defa münakasaya konula~ ~ııtı t•~,· 
cintt, miktarları ve gün ve saatleri yazılı erzak partıler ,ıt' 
çıkmadığından bir ay müddetle pazarlık suretiyle atınııı•• 
rar verildi. ıetİ• 

Talihlerin tayin edilen gün ve saatte komisyona gel111e 
d,11: 

Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuıı el 
ğıt .,,. 

Eskişehir bırliklcn ihtiyacı için 100 bin kilo 51#3 r 
1 kapalı zarfla ek::ıiltıneye konulmuştur. ihalesi l o. ı ı .9 ıı,ıııı 

zartı~si günii saat 16 da Eskişehir levazım amirliği 58~0cıılf 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komi yondıı lır'd' 
bilir. Muhammen bedeli 24 bin lira ilk teminatı 18()0 

) 



Orman Koruma Genel Komutanlığından : 

t.ı·Ornıan koruma ıenel komutanlık İstanbul Zeytinburnundaki 
il· •ıııgih erab ihtiyacı için açık eksiltme ile 54000 kilo sadeyağ 
tı •ra edil mit ekıiltme günü talip çıkmadığmdan 2490 aayılı kanu• 

1111 43 maddeıi mucibince pazarlığa çevrilmiştir. 
ı_d Paıarhk ıünü 25. I0·938 1&h günü saat 10 da fstanbulda Gala
ııı·' Topçular caddeıinde 176 No. da komutanlık aabnalma ko
llı 11

Yonunda yapıl.cakbr. Yağın muhammen bedeli 4968 lira olup 
t. 11

"•kkat teminata 373 liradır • Şartnamesi her gün genel komu
r"~lc iatanbul ambarında "Galatada Topçular caddeıinde No. 176,, 
01'1ileb')' t 1 ır. 

•teklilerin şartname ev1&fı görmek üzere müracaatları. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

b· IIayrcbolu Süvari alay\ hayvanatınm ihtiyacı olan 220 
~ 111 

kilo samanın açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 4.11.38 

turna günü saat 15 tedir. Muhammen hecieli 2750 . lira ilk 
enı. 

ınatı 206 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün komis-
Jonda .. "1 b'l' goru e ı ır. 

lımir Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan 

~, lıttıir Tayyare Alayı birliklerinin 18000 kilo kuilmiş sığır eti 
'ııt hhut koyun eti nya burulmut keçi eti ihtiyacı açık eksiltme 

İtile münakasaya konmuttur. 
~G haleıi 5.11.38 cumartesi rünü •aat 15,30 da Kışlada İzmir 
~•hkem Mevki Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
l' •bnıin edilen tutarı 4860 liradır. 
tırıinat muvakata akça11 364 lira 50 kuruştur. 
Şartnameıi her gün komisyonda fÖrülebilir. 

(Devaaıı 4 üncü sayfada) 

• 

1 D.D.YOLLARI iSLETME u. MUDURLUGÜNDEN • 

Muhammen bedeli 120.000 lira olan vagon yedekleri 7.12.1938 
çarşamba günü saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girnıf'k isteyenlerin 7250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 600 kuruta Ankara ye Haydarpafa veznelerinde 
aablmaktadır. (7757) 2-4 

• • • 
Muhammen bedeli 22000 lira olan Haydarpa~a Limanında bu

lunan ve mütemadi cereyanla çalışmakta olan vinç ve tranıbor· 
dörlerin bütün elektrik teıi1&hnı mütenavip cereyan tesisatına 
tahvil işi 2.12.938 cuma günü saat 15 te kapah zarf usu1ile An
karada İdare binasında eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve buna benzer işler için alanmış 
Nafıa ehliyet vesikım ve tekliflerini aynı gün nat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireainden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

. (7505) 4-4 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 284 aded IO devrelik, 11 aded 15 devrelik 1 

Ye 3 aded 25 devrelik kablo tevzi kutusu açık eksiltmeye konul
muttur. 

Muhammen bedeli 2526 lira ve ilk teminat 190 liradır. Nümu
neleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerın muvak
kat teminat makbuz veya Banka Mektubu ve kanuni vesaiki ile 
beraber 14/ 11/38 Pazartesi günü saat 14.30 da Müdürlük Binasında 
müteşekkil Ahm, Satım Komisyonuna müracaatları. (6927) r inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

c k 1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasından monte edile
a; bir adet 400.000 litrelik, 5 adet 200.000 litrelik, 2 
ldtl 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 litrelik cem'an 10 
k tt ispirto tankının şartname ve resmi mucibince imali 
'P•lı zarf usulile eksiltmeye kenmuştur. 

b 
1
11- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli Sif İstan

\1 32.500 lira ve muvakkr.t teminatı 2437.50 liradır. 
•a 111- Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü 
l\ııt.t 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

;ın Komisyonunda y~pılacaktır. 
lııbY- Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde 
'il •sarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube-

e Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ahnabilir. 
t~k~ - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
~~ ıf aıektubunu verilecek malzemeye ait bütün teferruat 
~ılt detay resimlerile imalat resimlerini ve bilhassa hava 
'o •t \'e girişi sllpaplarını detayye planlannı ve montajdan 
,~ııraki vaziyet planını ihale gününden en geç on gün 
b~~ktline ltadar. İnhisarlar Umum Mi\dürlüiü müskirat fa
k,b al.~r Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin 
~•k Ulunü mutazammın eksiltmeye iştirak vesikalarını mü
~~ asc. gününden 1 gün evvel mezkur şubeden almaları 
td·~rtıdır. İştirak vesikası almıyanlar münakasaya kabul 

1 ~eyeceklerdir. 
~'d 1-Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci 
tk..dede yazılı müskirat Fabrikalar Şubemizden alınacak 
ııı,kltnıeye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
~~ buzu veya bsnka teminat mektubunu ihtiva edecek 
~,'1'11 kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e ka· 
ııı,k~ukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına 

Uz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7038) 3-4 
* • • 

~~t 1- Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, 
I~~ ll~unı, lzmir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idare· 
~,iti •çin idaremizce k'abul edilen tipler dahilinde ve şart· 
~~ .hleri mucibince yaptırılacağı ve 22.Vlll.938 tarihihin· 
ı~,1

1 
ale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya 

>t ~ edilemedij'inden yeniden kapalı zarf usulile eksiltme· 
ıı°nnıuştur. 

61 k - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli 30776 lira 
ııı"ruş ve muvakkat teminatı 2308,25 liradır. 

15 t - Eksiltme l.Xl.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
~~"'~ l<abataşta Levazım ve Mubayaat Şub~sindeki Alım 
ly 18Yonunda yapılacaktır. 

l\'l't - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile 
~~l.ttl'nıe ve resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde İstan
~~tl~ adı geçen Komisyondan ve Ankara İzmir Başmü· 

V klerinden alınabilir. 
>tııı ':- 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek i!!te · 
'" ~t'ın bir defada aıgari 20.000 !iralık böyle bir işi 
'-ti •ffakiyetle yapmış olcuklarını gösterir vesikayı f nhi· 
li),:r inşkat Şubesine ibraz eclerek ayrıca bir fenni eh-
vı \'e eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

~-dd Mühürlü teklif mektublarını kanuni vesaik ile V inci 
'ttıt kde yazılı inşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
~,): Vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
~til banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
~~~ 'rın ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
~, tı Alım Komisyonu Başkanlı&"ma makbuz mukabilinde 

~lerj lizımdır. (7 438) 3-4 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacağı 
ilan edilen 18000 kilo baş ipi 26.lX.938 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden pazarlık uöiulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

11- Muhammen bedeli beher kilosu 60 kut uş hesabile 
10800 lira ve muvakkat teminatı 81 O liradır. 

ili- Eksiltme 25 ·X·938 tarihine rastlıyan 
saat 15 te Kabat<1şta Levazım ve Mubayaat 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

sah günü 
Şu besin-

ıV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şu beden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen iÜn ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7530) 4-4 

• * • 
1- İdaremizin Çankırı tuzlasında şartname ve proje

leri mucibince yaptırılacak üç memur evinin inşaatı ka· 
pala zarf usulile ekliiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat te· 

minatı 961.33 liradır. 

lJI · Eksiltm~ 31.X.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Umum Müdurlüiü Levazım ve Mubayaat ·Şubesile Anka· 
ra Başmüdürlüğünden ve mahalli İnhisar İdaresinden alı· 
na bilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir mukave
le ile yaptıkları iş bedelinin 10000 liradan aşağ• olmama
sı ve kendileri bizzat mimar veya mühendis olmadıkları 

takdirde de fenni ehliyet ve iktidarları inşaat şubemizce 
tanınmış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme 
gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü-

' dürlüiü inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sik;\sı ahıaları lazımdır. 

VI - Mühlirlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci 
maddede yazılı inşaat Şubemizden alınacak ehliyet vesi
kası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltcne günü en geç saat 14 e kaçlar yakarıda adı ge· 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili ve-
rilmesi lazımdır. (7360) 3-4 

• • • 
1- İdarece kabul edilen tipler dahilinde, resim ve 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve mik
tarı müfredatı listesinde yazılı 17 parça eşya 

pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli (734,47) lira ve muvakkat te

'minatı (55.1 O) liradır. 

lll- Pazarlık l.Xi.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabileceği gibi resimleride gö· 
rülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yu· 
karıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7 437) 3 - 4 .~ 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 250 aded Kondansatör 2 Mf., 500 aded 

Telefon Ağızhğı, 200 aded Telefon Ahize kapağı ve 1000 aded 
Ahize tenekesi Açık Eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 575 Lira ve ilk teminat 44 liradır. Nümune 
ve şartnameleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklile
rin muvakkat teminat makbuz veya Banka Mektubu ve kanuni 
vesaiki ile beraber 14111 38 Pazartesi günü ıaat 11 de Müdürlük 
Binas\Dda müteşekkil Ahm,Satım Komiıyonuna müracaatları (6928) 

P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden: 
Seki& metre küp iyi cins kestane tahtası şartnamesinde yauh 

tarif veçhile bıçkısıle beraber açık eksiltme ile satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 640 lira 80 kuruş muvakkat teminatı 48 lira 

06 kuruştur. Eksiltme 5.11.938 cumartesi günü sabahı saat 1' da 
yapılacaktır. 

Taliplerin f&rtnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek 
için de teminat makbuzlarile birlikte muayyen gün ve saatte fab · 
rikada müteşekkil komisyona müracratları . (7673) 2-4 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n n krible 

n " 
marinlave 

" " 
tuvöııan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
n ikinci 
n . Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

n n 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

11 
.n 

11 
(937 11 

11 ,, 1 ci n ,, 

11 " 2 ci n 
,, n 3 CÜ 11 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ., (ikinci) 
" Kars (erimiş) 
,, 11 (erimemiş) 

il Trabzon 
., Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 

11 Seylan 
Kahve muhtelif 

,, 
n 

Deri ham ve İflenmlf 

Tuzlu kuru keçi 

11 11 koyun 

11 ,, manda 

" 
Hava 

11 sığır 

kurusu kuzu 

il 11 koyun 
,, 11 oğlak 

Tula keçi 
,, 

~alamura 

koyun 
kusu 
ma•da 

" ,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 

11 man:\a 1 ci 
Meşin elvan 1 ci 

,, beyaz 1 ci 
Sahtiyan elvan 1 ci 

11 beyaz 1 ci 

imtiyaz ..ııibi " JUi itı.i 1 
Direktiri: la-U Girit . 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

il 

il 

" 
" 
il 

" 

kilosu 

" ,, 
" 
n 

" 
n 

n 
sandığı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

" 
il 

" 
• 
" 
n 

" 
il 

" 
" 
il 

" 
" 
il 

il 

,, 

çifti 
kilosu 

,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

il 

il 

kilosu 

il 

" 
il 

tanesi 

il 

,, ,, 

' 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

- 16.50 
-21,50 
-26,00 

-.-- -
2100 - 21,50 
-. -
30.00-. 31 
28.00-. 29 

19- 20 
25 
28 

23 - 24 
-850 

~7.-
- 5,-

45- 48 
32- 36 
22 - 26 
18- 21 

ıs 
-107,50 

100- 102 
82- 87 

- 68 
-85,-
- 46 

295- 600 
300 - 500 
295- 360 

101.25-102.25 

170- 175 
45 - 46 
60- 65 
65- 70 

50- 53 
110 - 120 
110- 115 

35- 40 
40- 45 

155 165 
125- 130 
100- 120 
80- 90 

ICO- 135 
90- 120 

Ba115dıiı 7er: ARTUN Ba.sımevt 
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3 eme Annee- No. 860 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province •• 

LUNDI 

Quotidieo des Adjudicatioı:li 

24 Octobre 1~ 

3 MOIS Ptra. 450 

6 ~ " 850 
12 • • 1500 MUNAKASA 

ADMINISTRA1ıo, 

Yogbourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Baıar 

Etranrer : 12 aoia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 GAZETESi 
T ~l~phone: 49442 

Boite Pollale N. 1261 

Pour la PubllciU a'adreaaer 
a J' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat AdrcHe T~legraphique: 

lııtaabul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Objet de · l'adjudication Mode Prix Cautioll. Lieu d'adjudication et du 

------------------d·'.a_d_i_ud_i_c_at __ es_t_i•_a_t_if __ P_r_o_v_is_o_ir_e __ ___fabier deı Cbargea 
Jours Heure 

A) Adjud ications au Rabais 

Construction-Reparatlon-Trav. Publica-Metertel de Construction-Cartographle 

Rep. debarcadaire en beton au lazaret de 
Kavak (cah. eh. P. 4) 

Publique 610 72 45 82 Com. Ach. Office Sanit. Port Ist. 8· 11-38 14 30 

Couverture en roberoit a la toiture de l'lnı
titut Radiologie 

Conıtruction ruerites s route Anlcara-latanb•l 
,, bitiHe annexe a l' Adm. parti· 

culiere a y enişehir 
Trav. conıtr. etuve et autrea repar. a la pri

ıon d 'lltanbul 

• 

" 

" 

1259 07 

1095 86 
9866 62 

3137 34 

94 50 

82 20 
740 -

236 

Com. Ach. Univerıite lst. 

Vilayet Ankara 

" 
Dir. Trav. Pub. lıtanbul 

7-11·38 15 -

7-11-38 15 -
7-11·38 15 

8·11-38 15 

Reparation biti11ea bureau fiac 
" 

529,84 et 200,40,et 15 Defterdarat Anbra 7-11-38 15 -
15-11-38 14 -Coastruction 2 pavillon• pour le Reıiınent 

de Kiliı 

Pli cach 76238 51 5717 83 Com. Ach. Reiiment Kilis 

Travaux d'isolation dea tribunes et des bitis- Publique 7993 72 600 - Vilayet Ankara 10-11-38 15 -
ıes du stıadium et de l'hyppodrome a An· 
kara 

Reparation Uirbe Cenabı Ahmet paşa " 234 96 ,, 31·10-38 15 -

Produıts Chimiques et Pharmacautiquea-lnstruments Sanitalres- Fournlture pour H6pitaux 

Paqueta de aecoura aaaitaires pour aviation 
granda : 100 p.• Petits : 150 p. (aj.) 

3150 -

Electrlclte-Oaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

Appareil de telegraphie sans fil : 21 p. 
Articleı eleçtriques : 47 lots 

Habillement - Chausaurea - Tissua 

Publique 

Cuir• 

Coıtumeı pour domeatiquea Pli cach 

593 98 

lmpermeables pour fonctionnaireı : 95 p.· ld. Publique la p. 28 et 19 
pour aubalternea : 84 p. 

Combustlbla- Carburant-Hullea 

Coke indirene : 230 t. 
• : 60 t. {aj.) 

Dlvera 

Aıphalte froid : 25 t. 
Fil pour bobinare : 3571 p. 
Pulverisateurs : 500 p. 
Briques refractaires : 97 lots 
L'adjudicatioo qui devait avoir lieu le 30-11-38 

pour l'achat de 17 lots de briquea refrac
tairea a ete annulee. 

Fabricatioa carrosserie 

Provlalons 

Farine pour pain ; 300 t . . (cah. eh. P. 255) 
Avoine : 110 t. 
Orge : 825 t. 
Poin : 660 t. 
Avoine: 36 t. 
Vermicelleaı 18 t. 
Beurre: 40 t. (aj.) 
F arine: 340 t. 
Pomme de terre : 100 t. 
Macaroniı : 52,8 t. 
Beurre : 5,4 t. (aj.) 
Pain, riz, haricots, noix, amandeıt, tlıe, sucre 

ete. (aj.) 
Farine : 300 t. 

,, pour pain : 300 t. 
Farine pr. pain: 200 t. (cah. eh. 160 P.) 
Viande de boeuf: 110 t. 
Fariae pr. pain: 200 t. 
Beurre: 9 t. (aj.) 

,. 4,5 t. (aj.) 
Epinardı, cboox, poireaux ete. 

B) Adjudications a la surenchere 
Materiel d'aviatio• : 38 lots 

- 19 ··-·· 
=--~ üma 

Pli cacb 
Poblique 

Gre a gre 
Pli cach 

" 

Publique 

Pli cach 
,, 
,, 
• 

Gre a ıre 
Pli cach 

,, 
,, 

" 
" Publique 

Gre a rre 

Pli cach 

" ,, 
" ,, 

Gre a gre 

" Plı cacb 

Publique 

5934 
1548 

la t. 113 -
473 15 

17000 -
13000 -

1000 -

51000 -
6600 -

49500 -
39600 -

5400 --
le k. 1 11 

48450 -
7000 -

14784 -
4968 -

34500 -
51000 -
32000 -
23100 -
22000 -
8325 -
4162 50 

18710 50 

lı:mir Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan : 

236 25 

304 95 

445 05 
116 10 

71 -
1275 -

975 -

3800 -
495 -

3712 50 
2970 -

405 -
3330 -
8633 75 
525 -

1108 80 
372 60 

2587 50 
3800 -
2400 -
1732 50 
1650 -
625 -
313 -

1403 29 

44 -

__. 
Com. Acb. Miniıt. Def. Nat. Ank. 27-10-38 11 -

Oir. Denizbank lst. 
Dir. Ecole Arts Ankara 

Juıqu'au 31-11-38 
7-11-38 14 -

Liıue lnstruction Turque 1·11-38 15 -
Nuruosm~niye 

Com. Ach. Office Sanit. Port lst. 8-11-38 14 -

Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 
Dir. Gell. Voies Aeriennes Etat 

Vilayet Mani1a 
Com. Ach . lntend. lst. Tophane 
Com. Ach. Miniıtere Agriculture 
Com. Ach. D. G. Fabr. Milit. Ank. 

" 

Dir. Aıriculture Eskişehir 

Com. Ach. Milit. Karaköıe 
Côm. Ach. Div. Elazit 

• 
" 

8-11-38 11 
8 ·11-38 11 

1-11-38 
2· 11-38 
8-12-38 
8-12-38 

11 
15 
15 
15 - . 

2-11-38 15 -

7-11-38 11 -
11-11-38 10 -
11-11-38 11 -
11-11-38 10 -

Vilayet Ankara lundi et jeudi 15 -
Com. Acb. lntend. Ank. 

n ,, Div. Kirklareli 
,, ,, ,, Elazi2' 

Com. Ach. lntend. Ankara 
,, 

Comm. Gen. Prot. Forets lıt. 
Dir. Gen. Sılretc Ankara 

Com. Ach. Div. Edremit 
Com. Ach. Milit. Karalcöse 

" • 
" " 
• ,, 
• " . 

. ,, 
Div. Sivas 
Milit. Çorum 

,, lzaılt 

" . " " 
Com. Ach. lntend. Iat. Tophane 

Defterda at Eıkişehir 

21-11-38 15 -
2-11-38 16 -? 
8-11-38 11 -

18-11-38 15 -
19-11-38 11 
27-10·38 11 

11-11-38 
7-11-38 
7-11-38 

10·11-38 
8-11-38 

26-10-38 
26 ·10.38 

7-11-38 

16 -
10 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 -

(rectifie) 

3·11-38 10 -

Menin Aakeri Satınalma Komisyonundan 

Cinai Miktarı 
Kilo 

Sabun 10850 

Muhammen 
bedel L. K. 

3580 50 

İlk teminat Gün 
L. K. 

268 54 31.10.38 
Saat 4ekli pazarteal 

15 açık ekıiltme 

İzmir Mit. Mv. Merkez kıtaatının 107000 keailmit aıtır di ve
ya koyun eti veya keçi eti ihtiyacı kapalı zarfla ekıiltmeye ko· 
nulmuttur. lbaleai 8-11 ·938 aalı ııünü 1aat 16 da kışlada İzmir 
Mat. Mv. Sa. Alma Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 26890 
liradır. iık teminatı 2167 liradır. Şartnamesi her ıno Ko. da ıö
rülür. İ.tekliler Ticaret Odaaında kayıth, olduklanna dair vesika 
iÖatermete mecburdurlar. 

Merain garnizonundaki lutaabn senelik ihtiyacı olan yukarıda 
cins miktar muhammen bedel ve muvakkat teminatile ihale gün 
saat n tekli yazılı İafe maddeıi açık ekıiltme uaulile ekailtme 
ye konulııılu. 

Salı 25-l ().938 

1.Ö 8'1 
Dörtyol gümrük muhafaza karakolu inş. (Seyhan Nafıa Müd.) "' 
Balya ipi ve lcmnap (Tophane Lvz.) .\~ 843 
Yulaf (Topharıe Lvz.) ~'; 845 
Türk antruitı (Edirne Vil.) ~\~ 845 
Fabrika unu (Birecik Hudut Tah.) .M 846 
Patiska yatak çar~afa (Tophane Lvz .) ]I; 844 
Hayv:ın hut. yap. tamirat (Konya Hus: Muhas. Müd.) .,: 844 
Dağcılık kulübü bina11nın tamiri (fıt. Beled.) .,.\; 844 
Baakül (lnhis. U. Müd.) .,! 844 
Tahta kar küre~i (Nafıa Vek.) .,! 844 
Et (Poliı Mele. Müd.) ~\! 844 
Sadeyağ (Kayuri Kor) .\! 847 
Çimento (DDY) X! 847 
Ômerbey camii tamiri (Teltirda~ Vakf. Dir.) .Y! 849 
Arnavutköy PTT mrk. binaaı tam' ri (fst. PTT Müd.) .\\"! 849 
Maden kömürü (Konya Vali.) ,i\'; 851 
Baş ipi (fahis. U. Müd.) .;'! 851 
HükOmet lcona~ı in~. (Yozgat Nafıa Müd.) ,,: 851 
Vakum ve motörin (Afyonkarahisar Beled.) J'! 854 
Sivil elbise (Emniyet U. Müd. Ank.) .,! 855 
Gürgen ve meşe odunu (Eskişehir Lvz.) ,;\; 857 
Sığır eti (Orman Kor. Genel Komut.) ,,! 857 
Pirinç (Eslcisehir Lvr .) ~\~ 857 
Mazot (Edremit Beled.) 
Bolindir ve Doviç marka marka motörü (Tophane Lvz.) ·'~ 838 
Sadeyağ (Orman Kor. Gen. K.) ~\! 858 

Merdi 25- 10·938 

511' 
Conatr. corpı de ıarde surv. douan. Dörtyol (Dir. Trav. pub· 

han) No 837 
Ficelle et corde pour balles (lnt. Mil. Tophane) No 843 
Avoine (lntend. Mil. Tophane) No 845 
Anthracite turc (Vıl. Edirne) No 845 
Farine de miaoterio (Bat. Frontiere Birecik) No 846 
Drapa de lit en batiste (lnt. Mil. Tophane) No 844 44 
Repar. a l'hôp. animaux (Dir. Comptab. Partic. Konya) No 8 

" bitiase club (Municip. lıt.) No 844 
Bascule11 (Dir. Gen. Monop.) No 844 
Pelles ~n bois pour neige (Min. Trııv. Pub.) No 844 
Viande (Dir. Ecole Agent de Police) No 844 
Beurre (Corps Armee Kayseri) ' o 847 
Ciment (Ch. de Fer Etat) No 847 
Repar. mosquee Ômerbey (Oir. Vakoufs Tekirda~) No 849 49 

,, batısıe P.T.T. a Arnavutköy (Dir. P.T.T. Ist.) No ~ 
Houille (Vil. Konya) No 851 
Ficelle pour biiches (Dir. Gen. Monop.) No 851 351 
Constr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Yorıad) No 
Vacoum el motorine (Municip. Afyon) No 854 
Habits civils (Oir. Surete Anlc.) No 855 851 
Boiı de charme et de ebene (Com. Ach. lntend. E.şehir) 1'1~7 
Viande de boeufs (Command. Gen. Protection Forets) No 8 

Riz (lntend Mil. Eskişehir) No 857 
Mazoute (Municip. Edremit) No 858 
• Moteur marque Bolindir et Doviç (lnt. Tophane) No 858 

· Beurre (Com. Gen Protection Forets) No 858 ~ 

·-~~~~~~~~~~~ -.= p! 

Gaziantep Sv. Tut. Satınalma Komisyonundan : tt-'i' 

Aşağıda cinı, mıktara ve muhammen bedeli, muvakk•t 
1 

natları yazılı erzak senelik mukaveleye bağlanacaktır. 9-18 t'1 
l-I0-938 tarihinde kapah zarf atan olmadığından 5· 11· t' 

hinde pazarlıkla &atın alınacaktır. 1oı iştirak etmek isteyenlerin kanuni vesikalarını a,.Jli 
saatta komiayona vermit olacaklardır. 

Cinsi Mıktan Muh. Bedel M. Tem. 
Kilo Lira K. Lira K. 

Sığır eti 175000 35752 50 2681 43 
Un 415000 50630 3797 25 
K. ot 575000 23690 1776 75 r' 
Arpa 825000 28132 50 2109 03 ıııı•' 

• • • Aoağıda cina ve mıktarı, muhammen btdeli ve aıı11~• ı' 
minatları yazıla erzak senelik mukaveleye bağlanacaktır· g3I t-' 

6- 10·938 tarihinde kapalı zarf atan olmadığından 5· 1 I · ,i 
binde pazarlıkla aatın alınacaktır. ~ 

İttirak etmek isteyenler kanuni veıikalarını helli gG• 
ta komiayona vermit olacaklardır. 9 ''ti 

ihale tarihi 5-11 ·938 a••t ..-ııs' 
Cinsi Mıktarı 

Kilo 
Pirinç 25200 
Ekmek pişirme 558200 
Sade yağ 13800 
Saman 415552 
Odun 1,063000 

t t•I"' r •. uhammen bedeli Muvakk• a'· 
L. K. L. (J 

6426 481 ~ 
7647 34 573 ıt 

12495 90 947 ,, 
6108 61 4S5 a' 

15413 50 1156 • p 
Pazarlık ıünü 5-11-988 •••' 


