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') Münakasaıar 

~ ~cıat, Ta.rı irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ç°'en evleri inş. : 91 tek 
~••-Erzincan yolunun aruında yap. menfez inş. (temd) 

pu .. 
aç. eke. 

• n n şose tamiri: 240 

21264 30 
792;) 66 
6770 40 

ltıerek ist11syonunda yap. 452 tele karg-ir evi inş. kapalı ır.. 172677 56 

-!!!sı•r, Klinik Te İspençiyari alit, Haatane Lcv. 

1
tli lastik band: 100 ad. • laıtik. simit: 150 ad. - aç. ek.s. 3487 -
iıtik eldiven: 2000 ad. - laıtilt töp eşmarlt - laı-

tik balon şiring-a - !istik mantar: SOtl ad. - liatik. 
horu: 1000 ıa. v .s. 

Elektrik-Hava azı-Kalorifer (teıiaat ve malzemesi) 

~ilips marka elektrik ampulu 
P\ll: 10500 ad. 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

tarlık bez: 24460 m. (temd) 
•rılcan be.ıı: 10000 m. 

I lal: 1300 çift 
bise: 1187 tak. • 
'tlık elbise: 448 tak. 

~liyat-Boşaltma-Yükletme 
~~1&trlar mamulatı nakli: 150 t. 

lliı ıuyu nakli (temd) 

~Benzin, Makine yaglan v, lt. 

•tyağ'ı: 1,5 t. 
~~: 70 t. 
litk antrasiti: 80 t. 
•şe kömürü: 90 t. 
•den ı.- ·· li· 20 t , 11omur . . 
lllaikolt: 928 t. - lave marin kömürü: 10 t. 

Müteferrik 

i•liı. yeşili toz b<'ya: 200 kg. · okait döfer: 50 
ki. · çinko üstübeci: H 00 lg. · 1.!ıpİr tclu vernik 
•iy:ıh: 5 kg.-süperfin vernik dışarı işleri •çin: ~50 kg 

,1 
•n kınnap: 15 t. 

1111~• ipi: 10 t. 
,~makara ipli~i: 14000000 m - beyaz. makara ip-
1~İ: 6000000 m. 

•t nıalzemesi: 16 kalem 
' 22 " " 
lt~ liK, Zahire, Et, Sebze v. s. 

tıru ve yaı sebze ile et, yoğurt, ıüt, yumurta, ta· 
"ıık ve balık 
~ek: 45900 ad. 
" 12 t. - aüt: 6 t. -yoğurt: 4 t.-koyun eti: 6 t 

~~IJ eti: 500 k .. koyun eti: 2 t. - sı~.r eti: 3,5 t. 

" " 1 " " " 1,6 • 

3 ,, 
Pt: 15 t. - kuru et: 16 t . (teaıd) 
''ltı yo~urdu: 34,S t (temd) 

, •n: 32 t. - patates: 49,5 t. (lemd) 
~reyı~: 4650 k. (temd) 
ru ot: 840 t. (şart. 2 L) 

11 
•r eti; 70 t . 

t turt: 25550 k. (te•d) 
'11cıla: 5475 lı:. (temd) 
'Ya~: 34 t. (te•d) 

~., sog-an: 57 t. 
·~t şeker: 6 t. 

b) Müza edeler 

aç. eka. 
paz. 

pu. 

" kapalı z. 

" 
aç. ekı. 

aç. eks. 

" 

aç. ekı. 
,, 
,, 
" ,, beh . 

paz. 

aç. eks . 

paı .. 

" kapalı z. 

aç . eks. 

" 

aç. eks. 

" 
" 
• 

" 
" 
" 
" kapalı z. 

" aç. ekı. 

kapalı :r:. 

" paz. 

" 
" 

kapalı z. 
pa:r: . 

pu. 

6817 

çifti 4 
tak . 5 47 
beh. 8 -

948 

285 -
1080 

t. 35 -
- -

1061 50 

7100 -

2.184 15 
2498 85 

k. o 19 

k. 1 ıs 

19250 -
4088 -
848 62 

5415 

15 -

1594 83 
594 43 
507 78 

9883 88 

261 52 

20 -

511 27 

390 -
486 96 
268 80 

71 1 J 

'.l2 -
126 -
195 -
203 

;)2 50 

532 50 

178 81 
rn1 41 

330 48 

164 -
80 -

367 50 
225 -

49 3J 
647 10 
401 07 

2205 
1443 75 

307 -
64 -

3200 -
406 13 

lzmir lıkin Müd. 
Sıvas Nafıa Miıd. 

" 

Sıvas Vilayeti 

Tophane l.v:a. SAK 

Kırklareli Beledıyesi 

inhisarlar U. Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
inhisarlar U. Müd. 
lıtanbul Belediyesi 

" ., 

1-7-38 
30-6-38 
20-6 38 

1·7-38 

2-8-38 

20-6-38 

4-7-38 

23·6·38 
7-7-38 
4-7-38 
1-7-38 
4-7-38 

AdAnn inhisar. Haşmiıd. 
lat. DefterdarlıQ'ı 

28-6-38 
25·6 38 

Çanakkale Viliyetı 
İzmir Emr. Sar. Hast 
Kırklareli Belediyesi 

,, 
Kırklareli Vilayeti 
inhisarlar U. Müd. 

Devlet D. yol. Sırkeci 

lnbisarlar U. Müd. 

" 
lst. J:ındarma SAK 

,, 
" 

.. 
Çanakkale Vilayeti 

23-6-38 
30-6-38 
20-6-38 
20-6-38 
24-6-:l8 

6-7-38 

2-7-38 

5-7-38 
5-7-38 

4-7-38 

~-7-38 

2-7-38 

23·6-38 

Balıkesir C . Müddeiumum. 30-6-38 
lzmir Emr. Sar. Hast. 30 6-38 
Çanak M.st. Mvk Deniz Ko. 23-6 -38 

" .. 
,, 

Çankırı Vilayetı 
lst. Liseler SAK 

" 
" 

Kırldareli Tüm. SAK 
Marmara ÜHü bahd 1(. 

İstanbul Komul. SAK 

" 

23·6·38 
22-6·3~ 

22·6-38 
20·6-38 
29·6 38 
29-6-38 
29-6-38 

1-7-38 
SAK 2-7·38 

4·7-38 
4·7-38 

11 -
15 -
15 -

15 -

11 -

15 -

16 -

11 -
14 -
ıs 

15 
14 

16 
10 30 

ıs 

11 

15 -
15 -
15 
14 --

10 30 

14 -
15 
11 -

10 
11 

15 

15 
11 
10 -

10 -
14 30 

10 -
16 -
10 -
rn 45 
11 -
17 -
12 

11 -
11 30 

Diyarbakır Lvz SAK 1 ay zarfında 
Kırklareli Tüm. SAK 
inhisarlar U. Müd. 

latanbul Belediyeai 

24-6-38 11 
5-7-38 16 -

21-6-38 11 -

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz ı 

a) M Ü N AK A SAL A.
1
R-

İnşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
• 

Sıva Nafıa .Müdürlüğünden: 

Eksiltmeğe konulan iş Sıva::, Erzincan yolunun 85 x770 
l00t3t10 kilometreleri arasında ayakları kargir tahliyeleri be
tonarme 27 menfez inşa ıdır. Hu işin keşif bedeli 7925 lira 
66 kuruştur. 

Eksiltme 30.6.938 tarihine ıııüsadif perşembe günü saat 
15 te viltı.yet daimi encümeninde açık eksiltme suretilc ya
pılacakt!r. 

Talihler keşifname ve hun:ı ~kli diğer evrakı hergün Sı
vas nafıa miidürlüğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 59i lira 43 kuruş· 
hık muvakkat teminat vermeleri ve f~nni ehliyet vesikalarile 
ticaret odası ::.icil varakalarını göstermeleri lazımdır. 

Sivaı Bayındırlık Direktörlüğünden: 

9.6.938 de ibaleai mukarrer bulunan 6770 lira 40 kurut ketif 
bedelli Sivas - Erzincan yolunun 91 +260 -93+745 kilometreleri 
arasında 2400 metre tülündeki şose tamiratına muktui blokaj ve 
kırma taş ibzarabna yevmi mezkürde tahp çıkmadığından dola
yı 20.6.938 perşembe günü Vilayet Encümeninde saat 15 te ihale 
edilmek üzere ekailtme müddeti 9.6.938 d~n itibaren 10 gün uxa· 
tılmıştır. 

Talihlerin ke,ifnaıne ve buna ekli diğer evrakı bergün Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

Talihler muvakkat teminat olarak 507 lira 78 kuruş vermele· 
ri lazımdır. 

izmir İıkin Müdürlüğünden: 

Menemen kazaaıoın Maltepe köyünde müddeti zarfında mü
teahhit tarafından ikmal edilmiyen 91 tek köy tipi ııöçmen evi 
pazarlıkla yapılacaktır. 

Mt•vcut keşif mucibince inşaatın mecmu bedeli 21264 lira 30 

kuruştur. 
Pazarlığa gireceklerin 1594 lira 83 kuruş muvakkat teminat 

bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz ibraz etmeu 

leri. . 
Pazarlık 1.7.938 tarihinde ve aaat 11 de iskan müdürlüğün.le 

müteşekkil komiayonda Y•J?ılacakhr. Talihlerin ve fazla izabat 
o\ mak istiyenlerin bergüo iskan müdürlüğüne müracaatları . 

Sıva• Vilayetinden : 

Şarkışla kazasının Gemerek iataayonunda yaptırılacak 452 tek 
kirııir evin kerestesi haric diğer bilumum malzemeıi müteahhide 
olmak üzere inşası münakasaya çıkarılmıştır. 

Bu evlerin muhammen bedeli 172,677 lira 56 kuruştur. 
İnşaat 14.6.938 tarihin:len itibaren 15 gün müddetle ve kapalı 

zarf uaulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İbalei evveliye 1.7.938 cuma günü saat 15 te Vilayet maka

mında toplanacak olan kom ısyonda yapılacaktır. 
T alibler plan, fenni ve idari ş~rtnameleri görmek için_ t~til 

günlerinden maada hergün Sıvu, latıınbul, Samıun İskan ~~dur
lüklerile Ankara iskan Umuru Müdürlüğüne müracaat edebılırler. 

2490 No.lı kanun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecek 
talihlerin yukarda yazıla günün muayyen saatinden bir aaat ev
veline kadar zarflaranı Vilayet makamına vermeleri lazımdır. 

Muvakkat teminat mıktarı 9383 lira 88 kuruştur. 
Bu evlerin hepsinin birden yapılması lazımdır. Bu şıkka göre 

yapılmasına talip çıkmadığı takdirde taliblerin yapmasını iatedik
leri evler kadr parçalara ayrılmak auretile de ihale yapılacaktır. 

Ancak hepsine birden talib çıktığı taktirde tercihan o müteah· 

bide verilecektir. 

ilaçlar, Klinik ve Jspençiyari ahit:__ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

tOo aded bezli liatik ~and, 150 adet lastik aimit, 2000 
adet lastik eldiven, 100 adet listik tüp eşmark, 300 aded lastik 
balon şiringa, 600 adet laatik parmak, 500 aded liatik mantar, 
1000 metre liıtik boru, 1000 metre tefçir en~ubesi 2 ağustos 
938 salı günü saat 1 l de Tophanede Levazım Amirliği Sahnal
ma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
3487 lira, ilk teminate 261 lira 52 kuruttur. 



Sayfa 2 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 
Beherinin ° 0 7,6 muv. 
muvak. 

miktarı fiatı teminat 
Cinsi adet vatlık kuruş lira 

Philips marka 50 l 00 235· 140 votluk 90 20 
elektrik ampulu 150 60 ,, ,, ,, 45 

150 40 " ,, " 35 
150 25 " ,, " 30 

ihalesi 20.6.938 pazartesi gunu saat 15 te yapılacaktır 
Yukarıda cins ve miktan yazılı Philips marka elek· 

trik ampulleri 15 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. 
• • • 

10,5000 adet elektrik ampulu alınacaktır. Uak: İnhisar-
lar U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-flbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Dikirnevleri için 24460 metre kurşuni . astarlık bezin kçalı 

zarfla eksiltmesine verilen fiat pahftlı görilldüğünden 23 haziran 
938 perembe ıünü aaat 11 de Tophanede Levazım Amir!iği Sa-

1 
tınalma komisyonunda pazarlıkla ekıiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 6817 lira ilk neminatı 511 lira 27 kuruştur. 

• * • 
10 bin metre amerikan bezi alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

Uıııum Müd. ilanlarına. 
• • • 

1300 çift po:ıtal alınacaktır. Uak: lst. Bdediye::;i ilanlarına 
• • • 

lt87 takım elbi:::ıf; alınacrıktır. Bak: İst. Beld. ilanlarına. 
• • • 

4:ı8 takım yazlık elbise yapılacaktır. Bak: İstanbul Beh~- j 
diye i ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
-ı 

1 
Adana İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Adana inhisarlar Başmüdürlüğü ve Adana tütün fabrikası ile 
Kozan, Kadirli ve Feke inhiaarlar idareleri aralarında sevk ve 

nakledilecek olan ve 150.000 kilo tahmin edilen &andık içeriıin
de mamul tütün, içki vesair bilcümle eşyanın nakil işleri tarihi 
ihaleden 31 mayıs 939 a kadar açık eluiltıneye konulmuştur. 

Ekıiltme 28.6.938 tarihine rastlayan salı ııünü saat 16 da İa
hiıarlar Başmüdürlüğü binasında komisyon huzurunda yapılacak
tır. Şartnameyi görmek ve fazla taf ıilat almak isteyenler 1a tış 
fubesin müracaat etmelidirler. 

İ::Janhul Defler.farhğından : 

1 S hazirhıı 938 tarihinde ibalr inin mukarr!'r bıılunduğıı 
evv lce Cumhuriyet gazete::;ilc ilan edılP.ıı Sarayburnurıdan 
Balıkhane müzay de ine temiz deniz suyu nakli işi müzaye· 
desiııe istirak ederı bulunmamış cılıııa ındaıı d ılayı müzaye
deııin 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir. 

Uinaeııaley h: 
~lüzayede 25 haziran 938 cumark:oıi günü aut 10,30 da 

Av vergileri ınüdüriyetindeki komisyonda yapılacaktır. 
Bir senelik muhammen bedel 948 liradır 
1uvakkat teminat akçesi 71 lira 11 kuıuştur. 

ahrukat Benzin- akine yağlan v.2:_ 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 
Almacak maddenin Miktarı Rayiç fiatı 

cinsi kilosu ku. sa. 
Türk antrasit kömürü 80000 3 50 
Yüzde 7 5 Muvakkat teminatı 195 lir,ıdır. ihalesi 20 
ziran 938 pazartesi günü saat 15 tedir. 

ha· 

1 

MÜNAKASA GAZETESt 

• • • 
Meşe odunu, maden kömürü ve gaz alınncaktır. Bak: 

K.ı klsreli vaHliği ilanına 

* * * 928 ton somikok ile 10 loıı lavaınarin alınacaktır. Bak= 
1nhisarlar U. Mlid. iJanl1srına. 

üteferrik 

İıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

16 kalem 
22 n 

lira kuruş 
Dağ malzemHi 2384 15 

,, 
" 2498 85 

lira kuruş 
178 81 
187 41 

Fi? 

Cinsi, miktarı ve beherinin fiatı şartnamesinde yar.ılı 16 ka
lem dağ malzemesi 2 temmuz 938 cumarteai günü UMt 10 da ve 
22 kalem dağ malzemesi de saat 11 de lıtanbul Jandarma Sa· 
tınalma Komiıyonunda açık ekıiltmelerle satın alınacaktır. 

Her iki eksiltmeye ait malzemenin tahmin bedelleri ve ilk 
teminatları ayrı ayrı yukarıda yazılıdır. 

Devlet Dcmiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
9 uncu ifletma MüdOrlOöOnden : 

1061,5 lira muhammen bedeli olan aşağıda yar.ılı 5 kalem mal
zeme açık eksiltme usulile 2.7.938 cumartesi günü saat I0,30 da 
Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yüzde 7,5 ni betinde teminat ve 

nizami vesikalnrile Komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler Komiıyondan parasız olarak uerilmektedir . 

200 kg. İngiliz yeşili toz boya 
50 kg. Okıit döfer 

1000 kg. Çinko üstübeci 
5 kır. İspirtolu vernik siyah 

250 kg. Süperfin vernik, - Dışarı işler için 

* 

İıtanbul Jandarma Satınalma Komiıyonundan : 

Mikdarı Cinsi 
metre 

1 ı.OU0.000 Boz renk makara ipliği 
6.000.000 Beyaz ,, , ' ,, 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
5180 00 
1920 00 

7IOO 00 

ilk teminatı 
Lira Ku. 
380 50 
144 Ou 

532 50 
Cinsi , mikdnrı, tutarı ve ilk tt>mınatı yukarıda yazılı beyaz 

ve bor. rcıH<te makara ipliği şartnamesindeki müfredata göre İı· 
tanbul Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma komisyonunca 4 Tem
muz 938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle aa• 
tın alınacaktır. 

Her iki kalemin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caix olduğu gibi 
ikisinin bir istekliy ihaleai de caizdir. 

• 
* * 15 t. kaim kınnap alınacaktır. Bak: lnhLarlar U. l\1üd. 

ilanlarına. 

* * * 10 t. tonga ıpı alınacaktır. Bak: lnhi arlar l . lüdlir-
hiğü ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyondan: 

Ankara garnizon birlik müesseseleri ihtiyacı olan 4 l:in kilo 
toz şekerin k palı zarfla eksiıtmeııine talip çıkmadığından 21 
haziran 937 ıaat 14 de par.arlıkta ekıiltmeıi Ankara levazım 

amirliği satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 11 bin lirn ilk teminatı 825 liradır. 

Diyarbakır Lenzım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Diyarbakır garnizon birlikleri ihtiyacı olan 3t000 kilo sadeya-

1 ğınıu kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 2ı90 ıa· 

yılı kanunun 40 ıncı maddesi hflkmüne göre bir ay zarfında pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İlk teminatı 3201 liradır. 

Yukarda cins ve mıkdarı yazılı Türk antrasit kömürü 
şartnamesi dahilinde 6.6.938 tarihinden 20.6.938 tarihine 
kadar 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun hüküm- 1 

lerine göre 15 gün müddetle münakasaya vaz edilmiştir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
lıtanbul levazım amirliğine bnğlı müesses at için 1J750 kilo 

tereyaQ"ı l temmuz 938 cuma günü saat lt,30 da Tophanede le· 
vazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Beher kilosu IOO kuruş olup ilk teminatı 881 lira 
25 kuruştur. 

Kırklareli Tümen Satınalma Koın isyonuııdan: 
Kırklareli Tümen Birlikleri için 1200000 kilo yulaf kapalı zerf 

la eksiltm ye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 6 
kuruş olup ilk teminatı 4850 liradır. ihalesi 4 temmyz 938 pa
zartesi günü ııaat 17 dedir. İıtekliler şartnameyi 100 kuruş mu· 
kabilintl satınalma komisyondan alabilirler. 

* • *' Alınacak şeyın Miktarı Reyiç fiah 
cınsı kilo kuruş 

Meşe kömürü 90000 3 
Muvakkat teminatı 203 liradır. ihalesi 20 haziran 938 

pazartesi günü saat 15 te Belediye encümeninde yapıla
caktır. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı meşe kömürü mevcut 
şartnamesi dahilinde 6.6.938 tarihinden 20.6.938 tarihine 
kadar 2490 sayalı arttırma ve eksiltme knnurıunun hüküm· 
lerine göre 15 gün müddetle münakasaya vaz edilmiştir. 

Kırklareli Vilayeti Daimi Encü:neninden: 
On ton Lüleburgaz ve on ton Kırklareli istasyonunda 

teslim edilmek şartile Nafıa dairesi ihtiyacı ıçm yirnıi 
ton maden maden komürü 24.6.938 cuma günü saat 15 te 
ihale edilmek üzere açık ek iltmeye konmuştur. Beher to
nun mu. bedeli 35 lira ve ilk teminat 52,5 liradır. İstek
lilerin şartnamesini görmek ve eksiltmeye girmek üzere 
Kırklareli Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Vir.e Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

Vize civarında bulunan kıtaat için 12,000 kilo sadeyağı ka· 
palı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. Ekıiltmeıi Vizede Askeri 
Saıınalma Komiıyonundn yapılacaktır. Şartnamesini ırörmek is
tiyenlerin her gün komisyona müracaat debilirler. Ekıiltmeai 
4.7.938 pa:ıarıesi günü saat 11 de ynpılac ktıı. Muhammen fiah 
10800 lira, ilk teminatı 810 liradır. 

• "'* Baba ski civarında bulunan kıtaat için 12000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede 
Aıkeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ŞartnamcBini ır-ör
mek istiyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltme
ııi 4.7.938 pazartesi günü saat 16 da yupılacaklır. Muhammen 
fiah 9600 lira, ilt teminatı 720 liradır. 

Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

ihale günü çıkan taliblerin teklif ttikleri flatlar komisyonca 
pahalı görüldüğünden ihalesi IO gün uzatılan Gümüşsuyu hasta· 
nesi ihtiyacı olan 10,000 tane limonun ihalesi açık ekıiltme ile 

İstanbul Belediyesinden: 
Fatih<ie Belediye levazım anbarında mevcut olup 1 

lira değer hiçilen beş adet eczahane terazileri pazarlı~ 
satılacaktır. İstekliler 21.6.938 salı günü saat 11 de 0 

da bulunacak memura müracaatları lüzumu ilan olun~ 

18 haziran 938 cumartesi ıünü saat 10 da yapılacaktır rd&1lı'bf' 
men kıymeti 200 liradır. İlk teminatı 15 liradır. Şartnamesi 
güa ötleden evvel komiıyonda görülebilir. .. 

• Talibi çıkmadığından ihaleıi 10 gün uzatılan Güınut• 
• • ·ıtıııt haataneai ihtiyacı olan 1 {,000 tane yumurtanın açık eksı 

ihalesi 18 har.İran 938 cumartesi sut 10,30 da yapılacaktır·~; 
hammen tutarı 340 liradır. İlk temin tı 26 liradır. Şartıı• 
her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. J 

• Talibi çıkmadıtından ihalesi 10 gün uzatılan Hoyd•1, 
hu;a~esi ihtiyacı olan 12,775 tane yumarta ile 9125 tan• J,J 
nun açık ekıiltme ile ihaleci 18 haziran 938 cumartesi güııll ıi/ 
11 de yapılacaktır. Muhammen tutarları 255 lira 50 kurufı ,ti 
nun 182 lira 5 kuruştur. Her ikisinin teminatı 33 lıradır. Ş• 
meleri her gün oğleden evvel komisyonda görülebili:r. .. / 

• Komutanlıkça pahalı görüldilğünden ihaleıi 10 gu0
11 "' • · · · O k'I f c•' tılan Gümüşsuyu hastanesı ıhtıyacı olan 14,00 ı o raıı t 

• Ü ..... açık eksiltme ile ihalesi 20 haziran 938 p zartesı g nu .. fi 
de yapılacaktır. İlk teminatı 163 liradır. Şartnamesi her guo 
leden evvel komisyonda görülebilir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Muhammen ilk 

Cinıi Miktarı bedeli t minat lhale günü 
kilo kuruş lira 

15 t• 
Süt 40,000 18 300 21.6.938 aalı .aat 
Yoğurt 28,000 14 494 ,, ,, 

Gureba hastanHine 938 ıeneai için lüzumu olan . 
miktarları yazılı ıüt ve yoturda teklif edilen fiatlar h.addı 

1 
kında görülmediğinden eksiltme on gün uzatılmıştır. lhal~S~ 

. V k fl B "d.. tu§il karıda yazılı gün ve ıaatte lstanbul a ı ar a,mu u~ 1ıer 
nasında toplanan komiıyonda yapılacaktır. Şartnamelcrı 

Levazım Kaleminde görülebilir. 

Muhammen iık • • • 
Cinsi mikt rı bedeli h:minat ihale güniİ 

kilo kuruş L. K. ı 
Kuru üz.üm 2500 22 41 25 24.6.938 cuma saat 

Kuru kayısı 500 45 17 00 ,, ,, 
Tereyn~ı 1000 120 90 00 ,, " 
Kaşarpeyniri 250 65 13 00 ,, ., ci' c 

Gurcba haatanesıne 938 senesi için lüzumu olan yukarı t 

ve miktarları yazılı erzaklara iıteklı çıkmadığından eksılt~e V 
on gün uzatılmıştır. İhaleleri yukarıda yıızılı gün ve sn~t 0~P 
tanbul Vakıflar başmüdürlüğü bina ındn toplanan komıs1 
yapılacaktır. Şa.rtnameleri Levazım Kaleminde görülebilir· 

Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonundan : ~' 
Susığırlıktaki Birliğin et ihtiyacı olan 30 ton sığır vcY0iS' 

veya koyun eti kapalı zarfla eksiltme.ye .. k~nmuştur. HB"fıı~t 
ucuz olursa 0 cins et 4.7.938 pazartesı gunu saat } 1 de . tı 
Kor Satınnlma komiı.yonunda ihale edilecektir. ilk tern 1"

11 

ğırın 563, keçinin 675 ve k~unun 900 liradır. 

Samsun Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
• \(ıl 

Samsun garnizonunda bulunan birliklerin ve harbıye 0 
0ı 

rının ı haziran 93~ den 1 teşrin 9.\8 sonuna kadar ihtıyacı 2 
on bin kilo koyun eti açık eksiltmeye konulmuştur. ıTutar\5 
ilk teminatı 180 liradır. Eksiltmesi 20.6.938 pazartesi s~at or 
Tümen bina ındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameyı .g d 
ve almak isteyenler hergün el:siltmeye gireceklerin ~etlı : 
gün ve ıoatta teminat ve vesikalarile beraber komısyon 
meleri. 

Cinsi 

Kırklareli Valiliğinden: 
Miktarı Muhaın. 

azami asgari bedeli teminatı 

kilo kilo kuruş 

Birinci ekmek 7000 6000 10 
kurut .e 
5250 beledi) ~ 

yicİOe 

Urfa yağı 300 250 105 2363 
Toz şeker 300 2SO 26 585 
Zeytin yağı 30 20 50 113 
Ç 10 8 350 263 

ay 2000 1500 40 6000 Koyun eti 
Kuzu ,, 900 800 40 2700 
Kuru fasuly 200 150 14 21Q 
Makarna Kartım N. 3 400 300 22 660 

,, 
,, 

Pirinç IOOO 800 22 1650 
Sabun Salih 300 250 38 855 
İnek ıütü 800 iOO 10 600 
İnek yoğurdu 800 700 12 720 
Koyun ıiilü 800 700 lCl 600 
Koyun yoğurdu 800 700 12 750 

600 500 5 250 Patates • 
Arpa 800 700 :>,5 330 
Gu teneke 30 25 285 640 
Maden kömürü ton 25 22 3500 6563 
Meşe odun 60000 50000 l 4593 
Kuru bamya 20 18 11 O 165 ,,.Jı 

Kırklareli memleket hastanesi ihtiyacı için yukarıd 'f t• ı 
uk 28.6 938 salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere ~'f e 

· ı · · ·· elı ' ekıiltmeye konmuştur. isteklilerin şartname erını gorm . b'' 
siltmeye girmek üzere teminat makbuz veya mektublarıle 
te Kırklareli Daimi Encümenine mürac atları ilan olunur· 

Konya C. Müddei Umumiliğinden: ~ ~/ 
Konya ceza evinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 14.6.38 ~uo e~' 

30.6.38 gününt': kadnr 15 ırün müddetle kapalı zarf usulıle 
meye konulmuştur. 



17 Haziran 1938 

İhale 30.6.38 tarihine dek ırelen perşembe günü ıaat 15 le 
Konya C. M. U. liği daireıinde icra olunacaktır. 

Talibler teklifnamelerini o gün uat 14 den evvel komisyon 
riyasetine vermi' bulunacaklardır. 

Ekmek ikinci nevi yerli unundan hBI olacak ve talibler be
deli muhammenin yüzde 7,5 u olan 1997 lira 28 kurut teminatı 
muvnkkatelerini teklifnamelerile birlikte komisyona vermiş bu
lunacaklardır. 

Yukarıda nevi gösterilen hu ekmeğin kilosu şimdiki narh ile 
9,5 kuruştur. 

llin ve sair bütün maarafJar müteahhide aiddir. 

Edirne Tuğay Sa. Al. Ko. 

Kıtası 

Edirne ve Süloğ
lu birllkleri 

Miktarı 

Cinsi kilo 
taze faaulya 15400 

Edirne ve Süloğ· taze kabak 15400 
lu birlikleri için 

Başkanlığından: 

M. bedeli lık teminat 
lira kr. lira kr. 
1848 138 60 

770 57 75 

İhale 28.6.38 d " saat 10,30-15 te açık ekıiltme usulile yapıla-
caktır. 

Tuğ'ay bi.-liklerinin ıenelik ihtiyacları olan taze fasulya ve ka
bak yukarıda yazıldığı gibi ekıiltmeye konulmuştur. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İhale günü çıkan talibin teklif ettiği fiat komisyonca kabul 

edilmediğinden Haydarpaşa h:ıstaneıinin 25550 kilo yeğurdun 
ihale i pazarlıkla 4 temmuz 938 pazartesi günü saat 11 de yapı· 
lacakhr. Muhammen tutarı 4088 liradır. ilk teminatı 307 liradır. 
Şartnameai hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

• *. ihale günü talibi çıkmadı(ından Haydarpaşa haataneainio 
5475 kilo francalanın ihalesi pazarlıkla 4 temmuz 938 pazarteıi 
günü saat l 1,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 848 lira 62 
kuruştur. İlk teminatı 6·1 liradır. Şartnamesi hergün öğleden ~v
vel komisyonda görülebilir. 

Marmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Cin&İ Kilosu Tahmini fiatı Tutarı İlk teminatı 

kr. S. lira lira kr. 
Sığır eti 7l 000 27 50 19250 1443 75 

Komutanlık kara erlerinin ıeaelik ihtiyaclarından yukarıda 

rnıktarı yazılı sığır eti kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 2.7.38 cumartesi günü saat 12 de İzmitte tersane· 

kapııındaki komisyonda yapılacaktır. Bu ışc aid şartnamesi An
karada deniz müstetarhğı levazım müdürlüğünden, İıtanbulda 
K&1ımpaşada deniz levazım satınalmn komisyonundan ve komis• 
yonumuzdan bedelsiz olarak aiınabilir. 

Balıkesir Cumhuriyet Müt:ldeiumumiliginden: 
Balıkesır ceza evi i;in 1 temmuz 988 tarihinden 30 teşrıniaani 

938 tarihine kadar alınacak beş aylık ve 45,900 adet ekmeğin 1 1 
haziran 938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksilt· 
ıneye konulmuş olduğundan ekmeği verme;e istekli olanlar şera· 
iti Öğrenmek için hergün cezaevi müdürliiğüoe başvurmaları 

ve yüzde 7 ,5 buçuğu nisbetinde n:al sandığına yalırncaklorı 330 
lira 48 kuruşu havi teminat muvakkate makbuzlariyle ihale günü 
olan 30 haziran 938 tarihine müsadif perşembe günü uat 15 te 
te Bahke~ir Müddeiu nuınilik daireıinde hazır bulunmnları ilan 
olunur. 

{Devamı 4 üncü sahifede) 

itfaiye Amir ve efradına yaptırılacak kasketile bera
ber 448 takım yazlık elbise açık eksiltmt:ye konulmuştur. 
Beher takımına 8 lira bedd tahmin edilmiştir. Nümune
sile şartnamesi Levaıım Müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 268 lira 80 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4.7 .938 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 
dırlar. (3641) (B) 

• * • 
Temizlik amelesine yaptırılacak l,lOO çift postal kapa· 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher çiftine 4 lira be· 
del t.ııhmin edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. Eksiltme 4.7.938 pazartesi gunu 
•aat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 2·190 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 390 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber teklif mehtublarını havi ka
Palı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Dai
ı:ni Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
larflar kabul olunmaz. (d639) (B) 

* * • 
Temizlik amelesine yaptırılacak l 187 takım elbise, 

kasket ve tozluk kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Beher takımına 5 lira 47 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 
l<umaşın nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. Eksiltme 1.7.938 cuma günü saat l 5 te Dai
llıi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 N.lı kanunda 
Yazılı vesika ve 486 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz 
\1eya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı 
~arfJarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar üaimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf-
lar kabul olunmaz. (3640) (B) 

lıntiyu. .ahibi ve :JU& itlen 
OirektôrU: lamail Girit 

Baıı5dığı :;er: ARTUN Baı~ 
<nıt~ ı flıllı ı ınlml No Uı 

MUNAKASA GAZETESi 

§.YOLLAQI İŞLETME u. M6oUQLÜG0NDEN 

Muhammen beJeli 5285 lira olan 2500 kilo muhtelif ebatta 
ambalaj ıicimi ile 1900 kilo İngiliz sici mi 27.6.938 pazartesi gü 
nü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki utınalma ko
misyonu tarafından kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıt<:yenlerin kanunun tayin ettiA-i venik, 396 
lira 38 kuruşluk muvakkat teminat ve reami gazetenin 1.7 .936 
T. 3645 No.lu nüshaıında intişar eden talimatname daireainde 
alınmış ehliyet vesit<alarını muhtevi teklif zarflarını ekıiltme gü
nü saat 14 e kadar komisyon reiıliğ'ine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki ko-
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3282) 4 4 

• 
* * 

Metrf! mikabı muhammen bedeli 45 lira olan takriben 6316,478 
metre mikabı çam kereste 27 .. 6.938 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulile Aokarada idare bina11n~a .atın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 15. 199.66 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun ta}İn ettiği veıikaları ve Nafıa müteahhitlik 
vesika11 ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyc.n 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydar-
paşa veznelerinde .atılmaktadır. (3358) 4-4 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinıi Mikdarı Beher kilo hk Ekıiltmenin 

kilo tahmin B. teminatı yapılacağı 
kr· Lira Kr. gün ve saat --- -- ~---~-

Sitivri yo· 34 500 l9 491 63 29.6 938 çarfamba 
ğurdu günil saat 10,30 da 

Soğan 32 000 5 25 647 10 29.6.938 çartamba 
Patates 49 500 ' 7 50 günü uat 10,45 te 

Tereyat 4 650 115 401 07 29.6.938 çarşamba 

günü saat 11 de 

Komiıyonumuz bağlı rtılı liselerin mayıs 939 sonuna kadar 
ihtiynçl11rı olan yiyeceklerin kapalı zarf usuliyle ek,iltmeye kon· 
muştır. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 
Liseler Alım, Satım komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilP.r ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası ve
sikalariyla 2490 aayılı arttırma, eksiltme kanunun tarifntı dairesin
de hazırlıyacnkları teklif zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen 

belli saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri. 
Teminı; tlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve 

Liaeler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğre· 
nilir. (3495) 2-4 

U:ıunköprünün Köprübaşı mevkiinde İkinci Murat Vakfından 
cepbeai yol sağı ve arkası Eriene nehri yolu köprü ile çevrili 
maa ahır altı tath ıu değirmeni satılmak üzere kapalı zarf usu· 
lile yirmi gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 

1- Muhammen bedeli 7000 liradır. 
2 Bu işe aid şartname Edirne Vakıflar Müdürlüğü ve Uzun· 

köprü Valnflar Memurluğunda mevcuddur. 
3 Arttırma 29.6.938 tnrihinde çarşamba günü aaat 15 te 

Uzunköprü Vakıflar İdareııinde toplanacak Komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya girebilmek için verilme i lazım olan teminat 
2490 sayılı lmnunun 16 ci ve 17 ci maddelerine uygun yüzde 7,5 
hesabilc 525 liradır. 

5- Teklif mektubları yukarıda 3 cü maddede yazılı 1aate ka· 
dar makbuz mukabilinde Uzunköprü Vakıflar Memurluğuna ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teah· 
hütlü olması lazımdır. 

Şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak iıteyenlerin 
Uzunköprü Vakıflar Merııurluğuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

(3531) 

ı ·nhisarlar U. üdürlüğünden: j 
l- Şartnamesi mucibince 5000 kilo tartma kabiliye· 

tinde 2 adet baskül pazarlıkla salın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli 2900 lira ve muvakkat teminatı 

217.50 liradır. 
ili- Pazarlık 23.Vl.938 tarihine rastlıyan perşembe 

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

lV- Şartnameler parasız olarak hergüo sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız 
ve mufassal tekliflerini ve buna aid resimleri münakasa 

gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat
te yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

• geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (337 4) 4 - 4 

11 aded Termograf 
17 ,, Higrograf 
1 ,, Barograf 

• • * 

2 ,, 1 kg. lık kadranlı terazi 

Sayfa 3 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı aletler şartname
leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhn~men bedeli 3220 lira ve muvakkat temi· 
natı 242 liradır. 

ili- Eksiltme 22.VJ.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat l l de Kabctaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiayonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir . 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
lif mektubu ve kataloğlarını münakasa gününden en geç 
üç gün evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüiü Tü
tün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI·- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyl e birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3199) 4-4 

• • * 
1- Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır sa-

tın alınacaktır. 

2- Eksiltme 21 6.938 tarihine rastlıyan snh günü 
saat 13 tc Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

j- Şartnameler parasız olarak herglln sözü geçen 
Şubeden alınabilir. . 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
geçen Komisyona gelıneleri ilan olunur. 

• .... 

gün ve saat
yukarıda adı 
(,\393) 3-4 

1- 6000 kilo kesme şeker pazarlıkla alınacaktır. 
il- Pazarlık 5.Vll.938 tarihine rastlıyan salı gunu 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- İstekl:Jerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3635) 1-4 

• • • 
1- Şartnamesi muc:ibince 928 ton Sömikok ve IO ton 

Lave marin kömürü pazarlıkla satın alınac ktır. 
il- Pazarlık 6.Vll.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

iÜniı saat t.( de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
aıiudeki Alım Komisyonuı da yapılacaktır. 

HI- Şartnameler parasız olarak hergüo sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme pa,alariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3634) 1 -4 

• • • 
l- Kuvvet ve miktarı listesinde yazılı 10.500 adet am· 

p!.11 pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll- Pazarlık 4.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Listeler parasız olarak herıün sözü geçeıı Şube· 
den ahnabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3637) 1 -4 

• • • 
1- Nümune ve şartnamesi mucibince l 0000 metre A-

merikan bezi pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 7.VJl.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

te yüzde 7 ,5 güvenme paralaritle birlikte yukarıda adı 
geçer. Komisyona gelmeleri ilin oluour. (3638) 1 -4 

* .... 
1- Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 kilo tongo 

ipi pazarlıkln satın alınacaktır. 
ll- Pazarlık 5.Vll.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak her günsözü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3633) 1-4 

* * • 
1- Nümune ve şartname::;i mucibince 15,000 kilo kalın 

ksnnap pazarhkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 5.7.938 tarihine rastlıyan salı güaü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün siSzü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

lV- isteklilerin pazarlak için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3636) 1 -4 
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Tableaıı Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Ra~iis 

Mode 
d'adjuclicat . 

Prix 
esli•atif 

Caution. 
proviıoire 

Construction-Reparation- Trav Publica·Materiel de Constr_u:tion-Cartograpbıe 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Chargeı 

Conıtr. de 27 arche1 ı route Sivıs-Euindjan. Publique 79'25 66 594 43 Oir. Trav. Pub. Sivas 
Rep. de 2400 m. de chauHi>e ı route Siv.ıs·Erzin- 6770 '40 507 78 ,, 

djıın (ııj. ). 
Construction maiıonıı pour iıamigreı : 91 ıimplu 

Jours 

30-6-38 
20-6-38 

Heure 

ıs 

15 

Constr. ınııisont'I en maçonnerie pour immigreı : 
:, l 452 •İmple1 . 

Gre a gre 
Pli cach 

21264 30 
172677 56 

1594 83 
9883 88 

Dir. E.tabliaaement lmmigreı !amir 
Vil. Sivas Dir. EtablisHme•t lmmi· 

1-7-38 
1-7-38 

11 
15 

,i Produits Cbimiques et Pharmaceuti9ue~ · lnstruments Sanitai!es-F ourniture pour Hôpitaux 

2-8-38 11 -;I Ba

1
ndde r:n cnou

2
t
0
c
0
h
0
ouc : 1 ~0l)Tpb.· Id. 1c0e0rcleı: 1d150B p1.- Publique 3487 - 261 52 Com. Acb. Intend. hıt. Tophane 

. rantı : p.- u. u es : p.- . il -

lon . 300 p.· ld. Bouchons : 500 p. ete. 
Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) --
Aaıpoules electriques marque Phillips. 

" • : 10500 p. 

Publique 
Grc a gre 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. · 
------~---------------

T o ile pour doublure 24460 m. (aj.). 
Toile americaine : 10000 ·11. 

Chıusıures : 1300 paires. 

Coıtumes : 1187 complets. 
• d'ete : 448 completa. 

Transport- Cha!gement - pechargcment 

Transport d'articles monopoliseı : 150 t. 
Transport eau de mer (aj. ). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole : 1500 kilos. 
Coke : 70 t . 
Anthracite iodigene : 80 t. 
Charbon de bois : 90 t 

Houille : 20 t . 
Semi·coke : 928 t .- Houille : 10 t. 

:;Petrole, benzine, boiı et coke. 

Divers 

Couleur verte en ooudre: 200 kg.- Oxyde de fer : 
50 lcg.- Ccr.sue: 1000 kg.· Vernia noir : 255 lcr. 

Fil de lin blanc: 6000000 m.· ld. marron: 14000000 
metres. 

Articles pour foretı : 16 lots. 

" • n 
: 22 ,, 

Ficelle: 15 t. 
Corde pour emballa2e: 10 t. 

Provisions 

Pain: 3-3,5 t . (cab. eh. p. 504) (•H 
,, pr. le penitencier de Kenia 

Lait: 214400 litres • yoghourt: 2'475 k. 

Viande de boeuf: 125 t. 

n " .. 
Beurre: 11750 k. 
Lait: 10000 p. (ajl 
Oeufı: 17000 p. 

70 ., 

., 12715 ., - citrons: 9125 p. 
Frangeole: 14 t. 
Bemrre: 31 t. (aj) 
Foin: 1200 t. (cah. eh L 1) 
Beurre: 12 t. 

" 12 •• 

" 7 ,. 
Viande de boeuf: 30 t. 

1 

Beurre: 32,8 t. ( ai) 
Viande de boeuf : 45 t. 

" .. ,, :30" l Bl~s conca!!llrs : 24, 7 ., 

1 

Viande de mouton : 12 t.- Lait: 12 t.- Yoıhourt: 

12 t. 

1 

Beurre : 92 t. (cah. eh. P . 451) (aj,). 
Sucre : 40 t. (aj.). 
Pain , viandc, beurre, sucre ıavon, nıacaroniı ete. 

1
! f>rovision et lerumes 

1/ Viande de roouton : 48 t. (ıj . ). 

Riı. : 12,7 t. 
Provision (aj.). 
Beurre : 2,7 t • Pain : 26 t.- Oufı : 15000 p. 
Orge : 124 t. 
Paille : 120 t. 
Son : 110 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Basculıa : 5 p 

Gri iı ıre 6817 -

" Pli cach lap. 4 -

n 

Publique 

Publique 

" 

Publique 

n 
Publique 

,, 

" 
n 

5 47 
8-

948 -

285 -
1080 -

" 
la t. 35 

Grc a rre 
Publique 

Publique 

Pli cach 

Publique 

n 

Gre a gre 

" 

Pli cach 

" ,, 

" 
" 
" 

Publique 

" 
" ,. 

Gre a gre 
Pli cach 

" 
" 

Gre a gre 
Pli cach 

,, 
Pli cach 

" Publique 

" 
Gre a grc 

n 

Publique 
,, 

Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

" Publique 

" 
" 

Gre a gre 

1061 50 

7100 -

2384 ıs 

2498 85 

35000 -
18200 -

le k. 1 -
200 -
330 -

2 ı 70 -

10800 -
9600 -
7000 -
7500 -

29520 -

4889 os 

90160 -
11000 -

18400 -
2794 -

4960 -
1380 -
3300 -

15 -

20 

511 27 

390 -

486 96 
268 80 

71 11 

22 
126 -
196 -
203 -

52 50 

53'.l 50 

178 81 
187 41 

26 25 
1997 28 
2404 28 

2625 -
1365 --

881 ).!5 
ıs -
26 -
33 -
163 -

3201 
4850 -

810 -
720 -
525 -
562 50 

2214 
675 -

366 69 

5758 -
825 -

372 
102 50 
247 50 

Municipılitc Kirldareli 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

Com . Ach. lotend. lst. Tophane 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. n 

idem 

" 

Oirection Monopoles Adana 
Defterdarat lstanbul 

n 

20-6-38 
4-7-38 

23 6-38 
7-7-38 
4-7-38 

1-7-38 
4-7-38 

28-6-38 
25-6-38 

15 -
16 -

11 -
14 -
15 -

15 -
14 -

16 -
10 30 

Vilayet Tchanakkale 23·6-38 
Chef Med. Hôp. Malad. Contag. lzmir 30-6-38 

15 -
11 

Municipalite Kir':lareli 20-6-38 15 -
15 -
ıs -
14 -

,, 20-6-38 
Vilayet Kirklareli 24-6-38 
Com. Ach. E.con. Monop. Kabatacbe 6 7-38 
Oi r. lnstruction Pub. Eıkichehir 27-6-38 11-12 

9 Expl. Ch. de Fer E.tat Sirktdji 

Com. Ach. Comm. Gend. G.pacha 

.. 
" Com. Ach . Econ. Monop. Kabatache 

.. 

Dir. Hyg. Assist . Soc. Djaıalorhlou 
Procureur Gen. Konia 

{ 
Com. Perm. \1unici valite lstanhul 

Oir.Ecom. ,. ,, 

Com. Ach. Diviıion Tekirdaıh 

.. 
Com. Ach . lntend . ı~t. Tophar.e 
Com. Ach. Command. lst. Findildi • .. .. 

" 
Com. Ach . lnt . Diarbakir .. 

" ,, 
., Div. Kirklareli 
., Milit. Vize 

,, '' .,, 

" 
,, Place Forte Tchnnakkale .. ,, Div. Luleburgaz 

,. ,, ,, ,, 
Com. Aclı. Corps Armee Afion 

n ~alikesir 

Coaa. Ach. lnt. lımir 

Com. Ach. Div. Maniua 

Com. Ach. lnt~ndance Ankara 

" Dir. lnstruction Publıque Eskichehir 

n 

Chef Mcdecin Hôpital Re2'· l:ımir 

" ,, Afi on 
Dir. Ecole Normale KHtamenou 
Municipalite lzmir 

,, 

" 

Com. P'erm. Municipalite latanbul 
Oir. Econom. 

" • 

2-7-38 

4-7-38 

2-7-38 
2-7-38 
5-7-38 
5-7-38 

1-7-38 
30-6 38 
30-6-38 

4-7-38 
4-7-38 
1-7-38 

18·6·38 
18-6-38 
18·6·38 
20-6-38 

10 30 

11 

10 
11 -
14 -
15 

16 
15 -
ıs -

ıs -
11 -
11 30 
ıs -
10 30 
11 
11 

dans un mois 
4-7-38 17 
4-7-38 11 
4-7-38 16 -

18-6-38 11 -
30-6-38 16 -

1-7-38 16 -
21-6-38 15 -
4·7-38 11 

30-6-38 15 
~8-6-38 10 16 

20-6-38 
21-6·38 
27-6-38 
28-6-38 
2·7-38 

20-6-3i 
Dans 

21-6-38 
15-7-38 
15-7-38 
15-7-38 

21·6-38 

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

1 mois 

16 -
16 -
16 -

11 -

Cumartesi 18.6.938 

Köıele ile aarı ve ılyah vaketa (İıt. Jandar. SAK) .\! 716 
Arpa (Nitde Aık. SAK) .\: 723 
Mecmua bastırılması (Matbuat U. Müd.) .ıY! 723 
Süt ve yoj'urt (Samıun Ask. SAK) .\! 727 
Limon ve yumurta (İıt. Komut.) .:'! 729 
• Çimento makinesi (Sinop Vil.) .\! 729 
Sadeyağ (Çanak. Mıt. Mvk. SAK) N. 730 
• Sönmüt kömiir (Ank. Lvz.) N. 730 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Samedi 18·6· 1938 

Cuir et vachette (Com. Ach . Gendarm. lıtanbul) No 71'4 
Orre (Com. Acb. Milit. Nigbde) No 723 
lmpression de revue (Oir. Gen. de la Presse) No 723 
Lait et yoghourt (Com. Ach. Milit. Samıoun) No 727 
Citron et oeuf (Command. lıtınhul) No 729 
Beurre (Com. Ach. Place Forte Tchanakkale) No 730 
• Charbon brule {lntend. Ankara} No 730 

• Les uteriıqueı iodiquent une Tente par voıe d• surcnebet 

(3 iincü sahieden devam) 
Maniıa Tümeni Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Cinıi kilo T. bedeli Muvak. tem. Münakasa güııİİ ıO 
Koyun eti 12000 4620 346,50 28.6.38 I~ 
Süt 12000 1200 90 28.6.38 İfı' 
Yoğurt 12000 1800 135 28.6.38 

Maniıada tümen h&1tanesinin ihtiyacı bulunan ıüt, yoğurt 
koyun eti açık eksiltmeye konulmuştur. 

Her birinin miklarile tahmin bedeli muvakkat teminatı 11 

nakasa günleri yukarıda yazılıdır. 
İıtekliler ticaret odasında kayıth olmaları lazımdır. 

* • * 
6000 kilo kesme şeker alınacnktır. Bak: İnhı~arlnf 

.Miid, ilanlarına. 

b) MÜ Z AV E -------
Çorum Orman Mühendiılitinden: 

Çorum villyetinin İıkilip ka:u11nda hudutları şartnarne~e 
zıh Geyik ıuyu Dnlet ormanından 876 metre mikab g•!'' ti 
mul dikili çam atacı on ay içinde çıltarılmak ür:ere 20 guıı 
detle açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 28.6.38 tarihine müıadif ıalı günü saat 
ormau itlareıinde yapılacaktır. 

Beher rayri mamul metre mikibının muhammen bedeli 
kuruftur. 

Muvakkat teminat 302 lir11 20 kuruıtur. 
Şartname ve mukavelename projelerini sıörmek iıliyeııl•' 

müddet içinde Çorum orman baş mühendiı muavinlitinc '~ 
tanbul orman baş ınühendiı muavinliğine ve Ankarada 

0 

umum müdürlüğüne müracut edebilirler. 

lıtanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünden: 

1294 uyılı arthrma kağıdında yazılı kanuni aafi ı.ikl•t• 
kilo ağırlığında 125597 lira de~erinde R E F W 865 ~ ~ 
l 15 N. safi ipek menıucat 20.6.938 günü saat 13 de Sıt ~ 
Retadiye caddesindeki gümrük aatıı salonunda 2490 sayıl• t• 
nun hükümleri dairesinde pazarlıkla aktarmaya sahlacalıtı 11 
teklilerde yüzde 7,5 pey akçası makbuzile Ticaret odası "' 
aranır. Pey akçalarının ıaat 12 ye kadar yatırılma11 mecb"' 

Sinop Vilayetinden: 

Husuıi idareye ait çimento blok 'yapan ayrı ay-rı , 
maralarda üç adet makina bütün teferruatı ile bed~I 
18 haziran 938 cumartesi gilnü saat 12 de ihale e 

1 

üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmışt11"1 
lip olanların ve daha ziyade malumat almak istife~ 
yüzde 7,5 nisbetindcki dipozito akçalarile herabet 
men kalemine müracaatları ilan olunur. 

* 
5 adet terazi satılacaktır.· s:k: 2 inci sahifedeki Jı:;t· 

lediyesi ilfmlarına. 

• * * 1Jı 
Su değirmeni alınacaktır. Uak: İstanbul Vakıflar 

törluı;ü ılanlanna. 


