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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

a) MÜNAKAS L 1 Tekirdağ Valiliiinden: 

1 

Kapalı zarf usulile ekıiltmeye çıkarılan ve ihale gü· 
nünde talibi bulunmıyan Malkara-Keşan yolunun 58X400 

~at . Tamirat • Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita ::>5+630 .. kilome~reler~ . arasındaki ıose. inşaatı bir ay 
ıçıode girunecek ıstekhsıne pazarlık suretıle ihale edile· 

Armutlu Beledlyeslnden 

Yaptırılacak it: Armutlu kasabasının Belediye •ınm içindeki 
"'•rnur ve rayrı mamur yeni yapı ve yollar kanununun 4 Üncü 
~•ddea'. ~ükmüoe ~evfikan belediyece tesblt edilmit bulunan hu

t dahılınde tahmınen otuz hektar mamur ve yirmi hektar boş 
-~:ıiclen mürekkep ceman elli hektarlık yerin vaziyeti hazıra ve 
._Uatakbele haritaaının yaptırılmaaı itidir. 

Muhammen bedeli: dokuz yftz liradır. 
Ekailtme açıktır. Ve mfiddeti yirmi gündQr. 

l Teminat para11 altmış yedi lira elli kuruştur. Müteahhit iba
•llin akabinde bu mıktarı yüzde 15 teminatı katiyeye ibllt ede
t•lttir. 

el Müteahhit tarihi ihaleden itiluren yüz elli ıün zarfında teahhü
G11ü ifa etmit olacaktır. 

le Ekıiltmeye ~irebilmek için 2490 nyılı artırma ve ekıiltme 
•nunu ve zeyillPri hükmüne tevfikan muktezi veaaiki ibraz et

llıcie mecburdur. 
haale ıilaQ 28. 11.938 paaarteıi ıünü ıaat 16 dadır. 
Eksiltme mahalli Kemalpafa·Armutlu kaaabaaı Belediye eneD· 

"'•ilindedir. 
ŞartaamHi Armutlu Belediyesinde meccanen verilir. 

Uiyarbakır Birinci Umu'lli Müfettişliğinden: 

Eksiltmeye konan iş: Birinci Umumi Müfettişlik mmta
kaaı dahilinde takriben 60 kilometre tuHnde Malabadi Pis
Yar·Ziyaret yolunun tesviye ve sınai imalatı ve Hazo·Har· 
~'k·Sasun yolunun Mergi deresi Uzerine köprü inşasile 
~llapost, Harpi, Girih, Silint, Herruk, Nor~in Pisyar, 
•nsıiı, Temok, Belan, HarbHk, Sasun boyun noktası, 

l\edir, Evirdos, mevkilerinde karakol 'e Hazo Siyanis 
ıııevkilerinde birer kışla vo Siyaniste bir ahtr olmak üze· 
te ceman 18 bina inşasıdır. 

Keşif bedeli yekOııu 679, 138, 11 liradır. 

1 
Eksiltme 22 birincikanuo 938 perşembe günU saat 

1 de birinci umumi müfettişlikte eksiltme komisyonu 
0daaında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
b Eksiltme şartname~ile buna müteferri evrak 33.96 lira 
tdel mukabilir~de ve Diyarbakırda birinci umu:ni müfet

liılikten alınabilir. 
k Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aü.915 lir.ı 25 
tıruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu inşaatı ya

l>bbileceklerine dair birinci umumi müfettişlikten alınmış 
~ liyet vesikası ibraz etmeleri lanmdır. 

Bu ehliyet vesikası için eksiltmenin yapılacağı iünden 
~il az sekiz gün evvel bir istida ile Uiyarbakırda birinci 
~~Urni müfetti,liğine müracaat edilmesi şarttır. Cari sene 
ıcaret odası vesikası. 

b· . İsteklilerin teklif mektublarını eksiltme günü olan 22 
ltıncikinun 9.l8 perşembe günü saat ona kadar eksilt
~e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
tırndır. 

Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 

iıı lıtekli çıkmamış olan Ankara Hukuk Fakülteıi ikinci kıaım 
tıı''•tı rene ayni şartlarla ve kapalı zarf usul ile eks iltmiye çıka
'' '-•tbr. Umumi keşif bedeli 85J,OOJ lira olan işin vahidi fiat e· 

'
1 Üzerinden 784,000 liralık kısmıdır. 

~l ~kıiltme 29.11.938 aalı günü saat 16 da Nafıa Vekileli 
0

Yapı 
ttı Ekıiltme komiayonu odasında yapılacaktır. 

~'d Eksiltme ,ıırtnameıi ve buna müteferri evrak 39 lira 20 kurut 
el nıuk1tbilinde Vapı l,ıeri Ulllum Mildürlıığ'ündırn alınabilir. 

~ ~ksiltmiye girebilmek için isteklilerin 35110 liralık muvakkat 
,
1 
"'1_?•t vermeleri ve Nafıa V eklletinden alınmıt ehliyet vesika 

'" loıtermeleri llr.ımdır. Bu veaika ekailtııaenin yapılacatı günden 
•, •ı 8 rlin evvel ltir istida ile iıteklilerin Nafıa Veklletlno mü· 
--.:~•tları ve istidalarına en az bir kalemci• dört yü:ı bin lira kıy· 
~~ tiıade .. u İ'• beazer bir it yaptıtına dair işi yaptıran idareler· 
.,,~ •lınmış vesika iliştirilmeai muktezidir. Bu müddet zarfında 

•;lta talebintle bulunmıyanlar ekailtmeye girmiy eceklerdir. 

tQ •teldiler teklif mektuplarını ihale rünü olan 29. J t .938 aalı 
"-~~. ıaat 15 e kadar Ekailtme korriayonu Reialitine makbuz mu
'llllılıode teslim ellecelderdir. Postada olacak recikmeler kabul 

tlıe:ı. 

cektir. 
Keşif bedeli 35287 lira 52 kuruştur. 
Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
Bu işe aid şartname ves.ıir evrak şunlardır: 
A-Keşif hulasa cetveli 
B- Keşif tevsilat cetveli 
C- Grafik 
D- Mesafei vesatiye cetveli 
E- Mukavele projesi 
F- Eksiltme şartnamesi 
G Huıusi ve fenni !lartnarneler 
K- Bayındırl.k işleri renel şartnamesi. 
İıtiyenler bu şartnamedeki evrakı Tekirdağ Nafıa mü

dürlüğünden alabilirler. 
Pazarlık 2.11.938 tarihi11den başlar 2. l 2.9i-l8 tarihine 

kadar devam eder. Bu müddet içinde zuhur edecek talih· 
ler Tekirdağ aaimi encümenine müracaat edebilirler. 

İsteklileriu pazarlığa girebilmeleri için 2647 lira mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

İsteklilerin pazarlığa iştirak edebilmeleri ıçın nafıa 
müdiirlüğüne müracaatle bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları lazımdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komiıyonundan: 

Kayseri tayyare fabrikasında yapılaca1' hangara 7 l t.938 
tarihinde i-tckli çıkmadığından bir ay zarfıncia pazarlıkla 
i ıtaç ~di 0

ecı::ktir. Tahmiu bedeli 87 369 lira 20 kuruştur. 

İlk teminatı 56 t8 lira 50 kuruştur. İhalesi 17. ll. 938 per
şembe günü saat 15 te An karada M . .\J. V. ı::atınalma koınis 

yoırnııdn yaplacaktır. Şartname 438 kuruş mukabilinde An· 
1'araJa komi yondan alınabilir. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden: 
Silifke·Mut yolunun 1x9335X 172, 16X919 ve 23x383 

kilometreleriod~ yeniden inşa edilecek betonarme tahli
yeli köprü ve menfez inşaatmın keşif bedeli 6600.32 lira 
olup açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 28.1 t .938 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat on beşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat parası olan 
495,00 lirayı Özel muhasebe veznesine veya o miktar 
teminat mektubunu ve diğer ticaret odası veıikasıoı ye 
ihale gününden eo az sekiz gün evvel vilayete müracaat 
ederek alacağı ehliyet vesikasını vilayet encümenine ibraz 

etmeie mecburdurlar. 
• • • Eksiltmeye konulan iş: Merıin· Tarsus yolunun 17·620-22 X 500 

kılometreleri araaındaki kısmın esaslı tamiri. Keşıf bedeli 11850,36 
liradır. 

Bıı işe ait ıartname ve evraklar şunlardır: 
A Eksiltme şartnameıi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D Hususi vo fenni şartname 

E- Ketif cetveli 
lstiyenlcr bu şartname ve evrakı İçel nafıa müdürlüğünde görebi· 

lirler. 
Elcailtme 28.11.38 tarıbinc tesadüf eden pazartoai günü saat 15 le 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmcy" girebilmek için 88877 liralık muvakkat teminat ver

mesi, lazımdır. 

Türkkuıu Genel Direktörlüğünden 

İhalesi 7 .1 l .938 tarihinde yapılacağı evvelce ilin edil
miş olan İnönü (C) tepesi hangar inşaatı içın verilen fi
yRtlar layık hadde görülmediğinden eksiltmenin temdidi -
ne karar verilmiştir . 

İhalesi 22. 1 1 .938 salı gönü saat 15 de evvelki şartlar 
dahilinde yapılacaktır. İsteklilerin muayyen günde eksilt· 
me saa ından bir saat evetine kadar usulü dairesinde ka· 
patılnıış zarflarını makbu~ mukabilinde Türk kuşu levazım 
bürosuna teslım etmiş olmaları lazımdır. 

Aıkert Fabrikalar U. Müd. Merkez Satınalma 
Komisyonundan 

Kırkkalede yaptırılacak inşaat. 
Keıif bedeli 4538 lira 20 kuruş olan yukarda yazılı 

inşaat Askeri fabrikalar U. Müdürlüğü merkez satınalma 
komiıyonunca J .12.938 perşembe günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 23 kuruş muka· 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 340 lira 37 kuruş ve 249D numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

• * • Kırkkalede ve küçük Yozgatta yaptırılacak inşaat 
Keşif bedeli 49•1.992 lira 03 kuruş olan yuk&rda ya

zılı inşaat Askeri fabrikalar U. müdürlüğü Merkez satı
nalma komisyonunda 2.12.938 cuma günü saat 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 24 lira 75 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 23,549 lira 69 kuruş havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarsh kanun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 

lzmir 
0

Belediyesinden : 

Bayıntlırlık aahaaında 1382 aayılı caddenin Cumhuriyet cadde· 
ıinden Şükril Kaya bulvarına kadar uzanan kısımda Hoizler pro• 
jHinde uy.un olurak yapılacak fenni lağımların batlaoacatı ana 
kanalizaayon ve üzerine yolun blokaj döşemesi itleri baf mühen· 
dislikten tedarik edilecek keşifleri ve şartnameleri veçhile açık 
ekailtmeğe konu\muştur. Kancılizasyonun keşif bedel\ 2430 lira, 
blokajın keşif bedeli de 1600 lira n kurut ki heyeti unumiyesi· 
nin ketif bedeli 4030 lir'l 72 kuruştur. Kanalizaayonun bedeli 
naklen blokaj işinin bedeli de artırmaya çıkarılacak ar.sa ile öde
necektir. İhalesi 29.11.935 salı günü aaat 16 dııdır. İştirak ede
cekler 30~ lira 50 kuruşluk teminat makbuzu ile encümene gel
meleri. 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 

İhaleye konulan iş: lifin yanlışlığı sebebile 30963,20 li
ralık B. U. ı\1üfettişlik yolları inşaatı kapalı usulile yeniden 
ek::iltmeye konulınu~tur. 

Bu işe aid İ§ler şunlardır: 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Hususi, fenııi ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Bu evrak nafıa dairesinde görülebılir. 
Bu işin ihale i 29. t l .938 salı günü saat 11 de lcapalı 

zarf usulile nafrn müdürlitğünde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek iı;in 2322.24 liralık muvakkat te· 

minat cari ::ıene ticar~t odası .vesikası. 

Bu eksiltmeye girehilmek için nafıa müdürlüğünden a· 
linmış ehliyet vesikası (Lu vesika ihale gür.ünden en az 8 

gün evvel istida ile vilayete müracMıtla alınacaktı!'. Ve bu 
zaman zarfında ve::ıikn talehiuJe bulınmayaı.lar ek::ıiltmeye 
giremiyecc ı.. !erdir.) 

Taliblerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komis
yon reisliğine mukbuz mukabili vermeleri. Po ta gecikme· 
leri kahul edilmez. 

İzmir Devlet Demiryollarından : 
İlkkurşun, Çiftekah<ve, Karapınar cuıuaovası, Umurlu ve Sat

lı istasyonlarında inşa edilecek birer aded makasçı binası ile bu 
binalara yapılacak au ve liğı m tesisat işlerinin eksiltme•i vahidi 
kıyasi fiat esası üzerinden ayrı ayrı olarak 5. 12.938 tarihine mü· 
sadif pazarte1i günü saat 16 da İzmir Alaııncakta ıekizinci itletme 
binaşında toplanacak komisyon tarafından kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. Her ioşP. edilecek bina için muvakkat teminat miktarı 
225 lira olup ehliyet vesikasına lüzum yoktur. Her binanın mu. 
bammen bedeli 3000 liradır. Bu işe girmek iatiyenlerin kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe girmej"e manii kanuni halleri 
bulunmadıtına dair dair beyanname ve teklif mektuplarını ayni 
fÜ.n ıaat 15 e kadar komiayon reialitine vermeleri lazımdır. 

Poıta ile ıönderileeek teklif mcktubları her hanıi bir sebepten 
ıeeikecek oluraa bu kabil teklif mektubları nazarı itibara ahnmı· 

yacaktır. 
Her iş için ayrı ayrı hazırlanan ekıiltme, fenni ve nafıa renel 
ıartnamelerile mukavele projesi, silıih!i fıat cedveli proje veaair 
fenni evrak Abancakta aeki:ıinci i§letme veznesinden !tir lira mu
ııır"abiUnde satın alınabilir. 
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Bu gün ii n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 
lnş et, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Kırıkkale ve Küçüle Yozgatta yap. inş. (şart. 
24,75 L) 

Sasın bölgesind yap. yol, köprü ve binalnr 
inş. (<;art. 33,96 L) 

B. U. müfettişlik yoll.m inş. 

Malkara-Keşan yolunun arasında yap. şose 

inş. (temd) 

Kırklareli ve Çorluda top hangarları inşasına 

ait münakasa 24.11.38 den 28.11.38 e tehir 
edildi 

lnönü {C) tepuinde hangar inş. (temd) 
Bayındırlık sahuında yap. kanaliuıyon ve 

blokaj işi 

Kırılı:knlede yap. inı. (şart. 23 lcr} 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

Battaniye: 1300-1600 ad. 
Tulum ve başlık imali: 150 ad. 

Kereste - Tahta v.s. 

Köknar kütük: 44 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yai)ları v.a. 

Sömikok: 127 t. 
Benzol: 5 t. 

Müteferrik 

Fotograf aliit ve edevatı (temd) 
Binek hayvanı: 46 baş 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

kapalı :11.494992 03 

,, 

" pu. 

aç. eks. 

,, 

679138 11 

35963 20 
34287 52 

4030 72 

4538 20 

kapalı z. beh 8 50 
750 -

a9. eki. 770 -

aç. ekı. 31!4 50 
1600 -

783 
paz. 

Toz şeker: 2,5 t.-pirinç: 2,3 t.-kırmııı merci pa:ı. 

mek: 1,5 t. 

Pirinç: 8 t. 
Sadeyağ: 7,5 t. (temd) 
Yufka: 21,3 t. (temd) 
Un: 398 t. 
Sadeyağ: 18 t. 
Üz.Um: 25 t. 

b Müzayedeler 

MablOt odun: 11100 kental 
Meşe odunu: 5330 kental 
Karışık kömür: 853 ,, 
Çam ağacı: 15940 m3 
iz.mir Memleket ha1tahaneıinde vefat edea e~

basın eşyalan 

aç. ekı. 

paz. 
kapalı z. 

,, 
,, 

aç. art. 
kapalı •· 
a9. art. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

1840 

3195 -
47760 -
18000 -
5000 -

Kırklareli ve Çorluda yaptırılacak top hangaılarına ait 
ilanda munaka a glinü 24.11.938 günii olarak tesbit edilmiş 
ise de mezkiir gün bayrnnıa t~sadüf ettiğinden münakasa 
gtinümin 28. l l JJ38 e tehir edildiği ilan olunur. 

• • • 
Azapkapı temfalik ahırında yap. inşaat. Bak: 1 tanbul 

B ledıye"i ilfinlarma. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
l:;tanbul Levazım 1\mirliği Sat.nalına Komisyonundan 

Askeri veteriner okulu için gardirop alınacaktır. pazar· 
hkla eksiltmesi 18.11.938 cuma günü saat 14,30 Ja Topha· 
nede satınalma komisyoııunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
400 lira olup teminatı 60 liradır. Resmi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

f\\ensucat-Elbise-Kundura-Çarnaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
269 adet subay abası, bin adet er abaıı, 2000 adet 

hastabakıcı gömleği 500 adet ahçı gömleği, 15 bin adet 
hasta gömleği, 15 bin adet kısa don, 7000 adet 
nevresim, 7227 adet yastık yüzü, l0911 adet yatak çarşa
fı, 4915 takım er pijaması, 2680 adet yatak kılıfının bi· 
liimum malıemesi ciheti askeriyece verilerek hariçte mü 
teahhidin atölyesinde dikilmek üzere açık eksiltmesi 28. 11.38 
pazartesi günü s at 14 de Tophanede lvz. amirliği satınal· 

ma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4550 
lira, ilk teminatı 341 lira 25 kuruştur. Şartnamo ve nü· 
rnuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafu V~kileti Satınalma Komiıyonundan: 

Beher çiftine tahmin edile• fiat 470 kuruş olan 130,000, 145,000 
çift kundura kapnlı zarf usuliyle münakasaya konulmuttur. iha-
2.12.938 cuma günü snat 11 dedir. İlk teminatı 31010 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 84 lira ıO kuruş mukabilinde M. M. V. ıatıaal· 
ma Ko. dan alınır. 

• • • Beher çiftine tahmin dilen fiah 470 kurut olan 150.000 
çift kundura kapalı zarfla münakasaya konulmu,tu r. ilaalesi ao.11.38 

23549 69 

S0915 52 

2322 24 
2647 -

302 50 

340 37 

900 -
45 -

51 75 

l36 --
120 -

58 -

yüzde 15 -

239 62 
3582 -
1350 ~ 
375 -

75 -
32 -
17 92 

6037 62 

Ask. Fab. Um. Müd. Ank. 

Diyarbakır Biri ci U. Mtıfettlş. 

• Nafıa Müd. 
TelcirdaA" Valiliği 

Çorlu Kor SAK 

Türk.kuşu Genel Dir. Ank. 
lzmir Belediyesi 

Aık. Fabrikalar U. Mild. Ank. 

Jaadr. Genel Komut.Anlc.SAK 
Türkkuou Genel Oir. Aak. 

Deniz Lvz. SAK 

lst. PTT Müd. 
M. M. V. SAK 

Ankara BolediyHi 
Eskişehir Lva. SAK 

Selimiye Aak. SAK 

hmir Memleket Hut. Baştab. 
Çorum Aık. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
Merıin Aak. ,, 

,, . ,, 
Ankara Lvs. SAK 

Kırklareli Orman ldareıi 

" ,, 
lsmir Orman Başmllbendiı. 
Denizli Vil. Orman Çevirıe M. 
lzmir Memleket Haat. 

2-12-38 15 -

22-12·3~ 11 -

29· 11-38 11 -
2-12-38 e kadar 

28-11-38 

22-11-38 15 -
29-1138 16 -

1-12-SS 14 -

1-12-38 16 30 
25-11-38 15 -

29-11-38 14 30 

29-11-38 16 -
29-11-38 15 -

22-11-38 10 30 
26-11-38 

18-11-38 14 -

24-11-38 
18·11-38 
14-11-38 
30-11-38 
30-11-38 
28· 11-:l8 

19-11-38 
19-11-38 
26-11-38 
10·12-38 
28-11-38 

9 12 
16 -
11 -

15 -

11 -
11 -
10 -
10 -
9 12 

çartaıaba ıilnü ıaat 11 dedir. İlk teminatı 31950 liradır. Evsaf ve 

ıartnamesi 35 lira 25 kurut mukabilinde M. M. V. ıatınalma Ko. 
dan alınır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komiıyonuodan: 

Bir tanesine 850 kurut kıymet taktir edilen OD iki bin lira de

terinde ve 1300 den 1600 e kadar Yasıf Ye örneğine uygun Bat

taniye 1.12.938 perfembe günü saat 16,30 da kapalı zarf uıulü ile 

ıatın alınacaktır. 

Şartnameıi paraaız komiayoodan alınabilecek olan bu ekıiltme

ye girmek iıtiyenlerin 900 liralık teminat m kbuıu nya banka 

mektubunu muhtelif teklif mektublarını belli a-ün saat 9,30 a ka

dar komisyona vermit olmaları. 

---
Türkku~u Genel Direktörlüğünden 

Şartnamesi ve meınhur nümunesi mucibince Türkkuşu 

için 150 tane kombineson ve başlık yaptırılacaktır. 

Kumaş ve malzemesi müteahhidine ait olmak üzere 150 
tulum ve başlığın muhammen bedeli 600 liradır. 

ilk teminatı 45 liradır. 
Şartname ve nümune her gün Türkkuşu levazım büro

sunda görülebilir. 
İhalesi 25-11-1938 curnR günii saat 15 de Türkkuşu le· 

vazım bürosunda yapılacaktır. İateklilerin muayyen gün ve 
saıılte hazır bulunmaları. 

Kereste, tahta ve saire 

Deab Levazım Satınalma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 770 lira olan 44 adet klSkner kütGk 

29. 1 l .938 tarihine rastlayan uh günü saat 14.30 da açık ekıilt

me uıulü ile alınmak ibere münakasaya konulm•ştur. 

Muvakkat teminab 57 lira 75 kuruştur. ŞartnamHi komiıyon· 
dan her giln parasız olarak verilir. 

lıteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 

belli filn ve uatte Kasımpafada bulunan komiıyana müracaatlara, 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, " küp 

Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarabluı 
Patateı Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tane1i duble (936 ahsul) 

,, ,, ,, (937 
,, ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2 ci ,, 
,, 

Sade 

,, 
• 
" 
" 

,, 3 CÜ ,, 

yağ Urfa (birinci) 

• (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
., Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan . 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 

,, 

Deri ham ve lflanmif 

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

" " ııtır 
Hava kuruıu kuzu 

., ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

~alamura kuzu 

" ,, 
Kösele 

,, 

manda 
sığır 

11ğır 1 ci 
man.-4a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

1 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 
,, 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

" 
" 

çifti 
kiloıu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

,, 

" 
" kilosu 
,, 
" 
" tanesi 

" ., 
" 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ı ı.50 

-16.SO 
-21,50 
-26,00 

20.--22-
20.50 -21,oO 

1
29:50:30.so 
28.00-29 

19-20 
-25 
-28 

28--29 
775-800 

- 9()0 
615 

-4.50 
45-48 
32-36 
22--26 
ıs-21 

-15 
-107,50 
-102.-

84-88 
-68 
-82 
-49 

200-600 
290-600 
295-400 

101.25-102.25 

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

50 53 
110 -120 
110 115 

35-40 
40-45 

165-175 
135-140 
120-130 
90-100 

1 t0-140 
I00-130 

'------------------------;;,;;;...;,;...;.,;;;:;::;;;;:;::;;;;-.;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;,===---------~ 
iSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa. 

BuA"day yumutak 5 16 

·" aert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

Kuıyemi çuvallı 

Kutremi dökme 

Fmdık 

Tiftik mal 
Tiftik Oğlak 
Susam 

Yapak Anadolu 

., Trakya 

Z. yağı 

M111r aarı 

5 17,5 
3 36 

4 2,5 

16 25 

115 -

17 20 
50 20 

39 -
4 2,5 

12.11.938 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 17 

5 25 
3 38 

17 20 

118 -

17 24 

43 -

Butday 
Arpa 
Faıulye 

Un 
Tiftik 

Gelen 

-t5 ,,,,. -----
iç fındık 
Z. yatı 
Yapak 
Çudar 
Mercimek y 
------~-- 'foP 

Giden 
34 

rj 

t5 -
K. ceviz 
Susam 
Nohut 
iç fındık 34 --./ Buğday __,,_,-
--------------------Dış Fiatıar 

18 Buğday Linrpul 2 

" 
" Arpa 

Mııır 
Keten T. : 
Fındık G.: 

,, L.: 

Şika~o 2 g5 
Vinipek 2 

61 

Anvera 2 gZ 
Londra 2 g5 

6 ()3 

" -Hamburg - SO 

" 



14 flciaeit..,.ıa 1938 

~hrukat Benzin-Makine ya -ıarı. v s. 

Milli Mudafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda n: 

288,461 kilo ispirto mahlfitu benzin kapalı zarfla eks.1 t. 

1
: konulmuştur. Eksiltmesi 28. l ı .938 pazartesi g liıııi a-

~·~ te beher kilosuna 26 kuruş fiat tahmin edilmiştir ilk 
ırıatı 5000 lira Jır 

~ . 
~~et Demir Yolları ve Limanları işletme Umum idareıinden : 
, ıaı, nıiktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatla
\:tıda yazılı S liste muhteviyatı muhtelif malzeme 30.11.938 

1'lba günü uat 15 ten itibaren ııra ile kapalı zarf uıulile 
~'•da idare t.inaıında utın alınacaktır. 
.~ ite girmek iıtiyenlerin hizalarında yasılı muvakkat temi
\' lcanu11un tayin ettiti veaikaları ve tekliflerini ayni gün 
Ş. 4 • kadar komiıyon reiıliğine vermeleri li:ıımdır. 

't• rtn•ıneJer para11z olarak Ankarada maJıeme daireıinden, 
''Patada tesellüm ve sevk şefliğinden da~ıtılmaktadır. 

Mikdarı Mub. bedel Muv. temiHt 
Ton lımi Lira Lira 
aoo Sürıöför yatı 67500 4625 

1200 Rezldü yağa 120000 7.!50 
aso Mazot 24500 1837,50 
400 Petrel 69500 4725 
150 Piı ıaz 
ıso Seoı,in 33000 2475 

iliUi MQdafaa Veklleti Merkez Satınalma Komiıyonundan: 
!'-bttıin edilen bedeli 52875 lira olan 2eoü ton kardif kömü
• 11 "•palı znrfla münakuası 30.12.938 tarihine raatlıyan cuma 

••at 14 te vekilet binuındl\ mlteıekldl komisyonumuzda 
~itecektir. 
-.~ lc\lruı bedel ile oartnameıini almak i.tiyenlerin her rön 

1 
111l•kaaaya ıirmek iıtiyenlerin de 3893 lira 75 kuruıluk ilk 

11'lı ve kanuni belj'elerini havi kapalı teklif mektuplarını 
it ~·ilde Hat 13 e kadar makbuz mukabilinde komisyona ver-
tı, Poıtada olacak ıecikmeJer kabul edilmez. 

İstanbul P. T.T. Müdürlüğünden: 

~'y tşilköy ve Osmaniye telsizlerile paket, Beyoğlu pos· 
:eleri ve fabrika ihtiyacı için 127 ton sömikok kö 
Lt açık eksiltmeye konulmuştur. 

'd Uhammen bedel 3134,5 lira muvakkat teminat 236 
it, 

~~ttklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminat 
Uılarile 29.11.938 sah günü saat 16 da Büyük pos

ltı'tle birinci katta müdürlük alım satım komisyonuna 
·t •ltri, şartnamesi müdiirlük idari kaleminde g-örüle-. 

'r ~t"llbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

l~~d,1t b k 1 . . b' d t -t- - k' . ~i3j ıu ay o u u açın ır a e çamatar u uıu ma ıneıı 

~G aalı ıünü aaat 14,30 da Tophanede LV. imirli~i uhnal · 
~~: d11. aıçak ekıiltme ile ahnacakhr. Tahmin bedeli 1700 lira 

1tıata 127 lira 50 kuruştur. Şartnamui Ko. da da ırörülebi· 
ı' 

~.~tdt!k subay okulu için bir adet bulafık yıkama makineai 
~, •ah tünü aaat 14 de Tophanecle Lv. imirliQ"i ıatınalma 
'-t •çık ekıiltıne ile ahnaeaktır Tahmin bedeli 3200 lircı, ilk 

1 240 liradır. Şıutnamesi Ko. da 2örülebilir. 

b~lanbu( Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

~tftcrdarda bir numaralı dikimevi içiu 12 çeşit yapı t1tsi satın alınacağından pazarlığı 16 ikinciteşrin 
ltıllrş;llnba g-ünü saat 10 da Fındıklıda komutanlık sa· 
,, ~ komisyonunda y.1pılacaktır. 
- ' liayvan hnstanesi için 12 ceşit yapı malzemesi 
ij "lınacakhr. Pazarlığı 16 ikiociteşrin 938 çarşamba 
~ •aat 10.30 da Fındıklıda komutanlık satınalmu ko-
llunda yapılacaktır. ----

-..~, 
l,~ ri Faltrikalar Umum Müd. Satınalma Kemiıyonundan 

l ~~".edilen bedeli 42000 lira olan 200 ton Ferro siliıyum 
l'tılralar umum müdürlüA"ü merkez satınalma koıniıyonun

ı. '1'1 •alı güoü ıaat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
"'~ ~ 2 lira 10 kurut mukabilinde komisyondnn verilir. 
' ~-ltk 1
, l' at teminat 3150 liradar. 
\ı, •hnı:n edilen bedeli 25000 lira olan l O ton nikel aakeri 
~ t Umum müdürlftiü merkez aatınalma komisyonunca 
:~~'l•rteıi a-tınü aaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek· 
~~-"'ille paranı olarak komisyondan verilir. 

ltat teminat 1875 liradır. 

~ M. M. Vekaleti Satınatma Komiıyonundan 

~~.:elet bidon kapala r:arflıı ekıiltmeye konmuttur. 
ı".'.ııt •dedine 23 lira fiat tahmin edilmiştir. 

t. ~.~•i 28.11.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
"1ın,t 862.5 lira olup tartnamt:si komisyonda ırörülür. 

'. Ankara Belediyeıinden 
~,,. 
\ •ıne alınaeak 17 kalem kolye flanıın• iıtekli çıkma· 

"sılt ekıiltmeai on ıün u•atılmııtır. 

MÔNAKASA GAZETESi 

Muhammen bedeli 4086 llradar. 
Muvvakkat teminatı ~04 liradır. 
Şartname ve liıteslnl rörmek iateyonlerin her g6a yazı işleri 

kalemine ve iıteklilerin de 18 tetriniaani 938 aalı i'Üni aaat on 
buçukta belediy~ encümenine müracaatları. 

Ankara Belerliye H P-isliğinıiP.n 

Mn1ıaha 1§.horatuvar fotoğraf odasına alınacak fotoğraf 
alet ve edevatına istekli çıkmadığından ttksiltmesi on gün 
uzalı] mıştır . 

Muhammen hr.deli 783 liradır. 
Muvakkat t~minatı 58 liradır. 
Şartnaınesiııi görmek üıtiyenle rin her gUn ynzı işl~ri ka

lemine ve isteklilerin de 22 t 1 938 !!alı günü saat on bu
çukt l helediye enclimenine müracaatlar· . 

İımir Devlet Demiryollarından: 
Muhammen hedellerile miktar ve cinsleri aşağıda ya

zılı malları komisyonda mevcut fenni şartnamelerine gö· 
re 28. 1 1.38 tarihine miisadif pazartesi günü saat 15 de 
açık eksiltme usulile Alsancakta 8 inci işletme binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmak isteyenlerin 303 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanu· 
nun 4 cü maddesi mucibince ite girmeğe manii kanuni 
bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle komisyon 
reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız dağıtıl
maktadır . 

Cinai Miktarı Muham. bedeli 
aded ton Bini tonu 

kr. 

Tutarı 

Kiremit 
(tipi) 
Tuğla 

Kireç 

Marsilya 30000 
kr. 

5000-5500 
lira 

1500·1650 

30000 1 l00·1200 330·360 
(135) 1250-15001687,5-2025 

Eskişehir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
46 baş binek hayvanatı 26.11.938 gününden itibaren 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Alınacak hayvanların evsaf ve şeraiti Eskişehir leva· 
zım amirliği satınalma komisyonunda görülebilir. 

26.11.938 gününden sonra alınacak hayvanların bir 
gün evvel Kolordu hayvan muayene heyetine muayenesi 
yaphnlmış olacaktır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Seli:niye garnizonu ile Karadeniz Boğazındaki tümen 

birlikleri ihtiyacı için 2500 kilo toz ,eker 2300 kilo pi· 
rinç 1500 kilo kırmızı mercimek pazarlıkla satın alına
caktır. 

Pazarlık 18.11.38 cuma günü saat 14 de Selimiye tü
men askerlik dairesindeki binada tümen satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Pazarlık soııunda takarrür edecek fiat üzerinden yüz · 
de 15 teminat derhal tümen muhasebe veznesine yatırı· 

lacaktır. 
(Devamı 4 üncil aahifede) 

, 
1 İstanbul Belediyesinden: 

"--~----------------·-----------Keşif bedeli 418 lira 23 kuruş olan Azapkapı temiz· 
lik ahırında yaptırılacak ilavei ioşaat açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşıf evrakile şartnamesi Levaıım Müdiirlü· 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 3 l lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 16.11.938 çarşamba günü saat 14 bu-
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (8044) 

Nafıa Vekaleti 

İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Eksiltme İlanı 
1 Muhammen bedeli on üç bin dört yü:ı aeksen bef lira tu

tan muhtelif kudret ve tevettürde cem'an on bir bin adet ampul 
kapalı zarf uıulile ıahn alınacakbr. 

2- Ekıiltme 21.11.938 pazarteıi günü saat 15 te İdarenin Tü
nel başında Metro Han binaıının 6 ıncı kalanda toplanar ak Ar
tırma Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe aid tartnameler İdarenin Levazım Daireıinden pa
ruız olarak alınabilir. 

4- Muvakkat teminat mik t arı bin on bir lira otuz yedi kuruftur. 
5- Teklif mektublarının 2490 No. lu kanun ahkamına uygun 

olarak ekıiltmeden en az bir aaat evvel Komiıyon Reiılitine ve· 
rilmit bulunmaaı lbımdır. (8060) 3- 4 

s.,.,. 5 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Yeni yaptırılacak çektirnıeğe "tekne,, ye konmak 

üzere satın alınacağı 8.Xl.938 tarihinde ihale edileceği 
ılan edilen bir adet makina şartnamesi değiştirildiğinden 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

ll- Montajda dahil olduğu halde muhammen bedeli 
4300 lira ve muvakkat teminatı 322.50 liradır. 

lll - Eksiltme 2.Xll.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesind~ki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün söıü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V - Mak!na 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sürat te· 
min edecek kuvvette tam dizel olmak şartile Şulster, Vi
dop, Doyç, M. V. B. Doyçe Verker Emayen, :-,kandiya, 
Elva markalarından biri olacak veyahut ayni evsafta bu
lunan muhtelif markalardan mevaddı cnuharrike sarfiyatı 
en az olanı tercih edilecektir. 

Vl- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güYenme p aralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatta yukarıda adı geçen Komisyo· 
na gelmeleri ilin olunur. (7600) 3-4 

• • • 
1 - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma vefi-

şe"k: ambarlarında şartname ve projesi mucibince yap· 
tırılacağı ve 18 .. / .938 tarihinde ihale edılereği illn 
edilen kerevet inşns1 pencere tec'lit ve tadili ve t!lmir 
işlerinin te~linı miiddeti ve bedelin tediye şeraiti <ie· 
ğiştirildiğinden heyeti umumiyesi hirden yenid~n açık 

eksiltmey~ konmuştur. 

11 - Keşif hP-deli (2941.30) lira VP. muvakkat teminatı 
(220.60) liradır. 

III- Ek~iltme 18.XI.938 tarihine rastlayan cuma günü saat 
14 de Kabata~ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV- Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde 

sözü geçen :.ubeden alınabilir. 

V - Ek.siltmeye i~tirak etmek i::ıteyerılerin fenni evrak ve 
vesaikini ihale güniin<len üç glin evveline kadar lııhi
sarlar İnşaat Şuhe ine ibraz PderP-k ayrıca ehliyet ve
sikası almaları )§.zımdır. 

VI- hteklilcrin eksiltme için tuvin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 giivcrıme pa"tılnıile l.ıirlikte yulrnııda udı ge· 
çen Komisyona gclme l•! rı ılan olunur. (8085) 4-4 

• N H N• N 

1
, D.D.YOLLAl<l iŞLETME U. MUDURLUGUNDEN 

Muhammen bedeli (4'270) lira elan 13 X 90 m/m. lik 15 ton 
Kanallı Su.talık Çelik 17.11.931 pertembe günii saat on buçukta 
Haydarpatada rar binaaı içindeki Komiıyon tarafından açık ek· 
ıiltme ile aahn alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iıteyenlerin (320) llra (25) kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği veSAikle birlikte ekıiJtme g6nG 
aaatino kadar Komiıyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait fartnameler Komiıyondan paraaız olarak datıtıl· 

maktadar. (8032) 4-4 

* * • 
Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre mik' 

abı meşe tomruk 29.11.938 Salı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf u
ıulü ile Ankarada İdare binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve•ikalara ve tekliflerini ayna rün aaat 
14,30 a kadar Komisyon Reislığine vermeleri li:ıımdır. 

Şartnameler 200 kuruta Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydar-
pı.şa veznelerinde ıatılmaktadır. (8204) 3-4 

• • • 
7. 12.193S çarşamba günü saat 15 te yapılacatı ilan edilmit 

olan vagon yedekleri eksiltmesine ııit şartnameye ilişik liıte üze
rinde bazi tadilat yapaldığından işbu eksiltme 29.12.938 aah rünü 
ıaat 15 e talik edilmiştir. 

Evvelce bu şartnarReyi satın almış olanların tadile• tanzim 
edllmit olan yeni liıteyi Ankarada Malıeme daireıinden ve l.tan
bulda da Haydarpaşadaki Tesellüm ve Sevk Şeflitinden para11z 
olarak almaları ve evvelki liatenin hükmü olmadıtı ilin olunur. 

(8268) 3-4 

::ze::: -

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için, 19 kalemde demir kablo irtibat kutusu, 

izole mayii, tevzi kutuıu, kurşun kapla tel, köprü raptiye, direk 
kanca ayağı, lastikli tel ve sair malzeme kapalı zarfla ekıiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (18807.75) lira, muvakkat t~minatı (1411) 
lira olup eksiltmesi 2/ 12/dS cuma günü saat 15 te Müdürlük bi· 
nasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Talipler muvakkat teminat makbuz veya Banka mektu
bu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarına o gün saat 14 e 
kadar Komisyona vereceklerdir. 

4- Şartnameleri her gün Leva:ıını Amirliğimizde görülebilir. 
(7602) 3- 4 
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Quotidien des Adjudication 
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ADMINISTRA 1101'4 

Y oghourtehou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T lıl6phonc: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour la Publicit~ 'adresaer 
1' Administr tion Journal Professionnel des Fournisseurs et des 'Entrepreneurs de l'Etat 

Adre11e T~llırraphique: 

lııtanbul - MÜNAKASA 

Tableau Syno tiq e des A j dications Ouvertes Aujourd'hui 
Objct de l'adjudication Jours Heure 

Moda Prix Caution. Lieu d'adjudication t du 
d'adjudicat estimatif provisoire Cahier deı Cbnrgeı 

~~~~~~~~~~~~-·~~~------~----~~~---------------- ----

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation-Trav. Publics-Materlel de Constructlon-Cartographle 

Conıtr. de chaussce s route Malkara-Keşan Gre a gre 35287 52 2647- Vilayet Tekirdağ- Jusqu'au 2-12-38 
(aj .) 

Constr. route, ecurie, caserne ete. (cab. eh. Pli cach 679138 11 30915 25 lnspection Gen. Diyarbakir 22-12-38 11 -
L. 33.96) 

Constr. a Kırıkkale et Küçük Yozgat {cab. 
eh. L. 24,75) 

,, 494992 03 23549 69 Com. Ach . Dir. G. Fabr Mil. Ank . 2-12-38 15 

Co str. rout a Oiyarbıkir 30963 20 2322 24 Dir. Trav. Pub. Diyarbakir 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

29-11-38 11 -
28·11-38 L'adjudication conccrnant la constr. des han

gnrs d'artillerie iı Kırklareli et Çorlu a ete 
remuıe du 24-11-938 au 28-11-938 

Constr. hangar sur la colline d'lnönü (C) (ai) Dir. Gen. Türkkuşu Anlı: . 22-11-38 15 -
Trav. c nalisation et blocage ~ lıımir Publique 
Conıtruction iı Kırıkkale (cah. eh P. 23) " 

4030 72 
4538 20 

302 50 
340 37 

Municipalite Izmir 29-11-38 16 -
Com. Ach . Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 1-12-38 14 

Hablllement - Chnus ur • - Tis us - Culrs 

Couvertureı en laine : 1300-1.600 p . Pli cach 
Confection touloum (combinaison) et capu-

cbons : 150 p. 

Boi de Construction, Plenche Poteaux ete 

la p. 8 50 
750 -

900 --
48 -

Com. Ach. Comm. Gon . Gend. Ank. 1-16 38 16 30 
Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 25-11·38 15 -

Tronc de ııapin : 44 p. Publiquc 770 - 57 75 Com Ach. lnt. Marit. K.paşı 29-11-38 14 30 

Combustlble Cıırburant-Huiles 

Se i coke : 127 t, 

Benzole : 5 t 
Publique 3134 50 

1600 -
236 -
120 -

Dir. P. T. T. latan bol 29· 11-38 16 
Com. Ach. Minist . Def. Nat. Ank. 29-11-38 15 

Diver 

Appareıls photos (aj.) 783 - 58 - Municıpalite Ankara 22-11-38 10 30 
26-11-38 Chevaux d monture : 46 tetes Gre a gre - - Com. Ach. lntend. Eaki~ehir 

Provi lons 

Sucre en poudre : 2,5 t.· Riz : 2,3 t.· Len
tılles rouges : l ,5 t . 

Riz: 8 t. 

Beurre : 7,5 t. (aj.) 
Youfka : 21 ,3 t . (aj.) 

Farine : 398 t. 
Beurre : 18 t. 
Raisin : 25 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Boia melnnge : 11110 quintaux 

n de ch~ne : 5330 " 
Charbon melangc : 853 " 
Bois de sapin : 15940 m3 
Obje s des per onnes d ecede.. iı l'hôpital 

Regionıl d'lzaıir. 

Gre a rre - -

Publique 1840 -

Gre a gre 3195 -
Pli cacb 47760 -

18000 -

• 

Publique 
PJi cach 
Publique 

5000 -

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk teminatı 
Kilo Lira kurut Lira kurut 

Ekmek 25560 2800 60 210 05 

Kırıkkale askeri senat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25!i60 

kilo ekmeğin 28.I 1.938 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme 

ile alınac ktır. İııt klilerin 210 lira 805 kuruttan ibaret ilk teminat· 

larını Kırıkkale Askeri fabrikalar muhasebeciliği vezneıine mak· 

buz mulrnbilinde yatırarak beli i gün ve ııaatte mektep 1atınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

Lüleburgaz Tümın Satınalma Komiıyonundan: 

Teklıf edilen fiet Ko. ca pcı.halı görüle n tüm birliklerinin ihti

yacı olan 29.000 kilo adeyaj' tekrar kapalı zarfla eksiltmeıi 

28.11938 pazartesi günü saat 14 de yapıl caktır. Muhammen 

bedeli 30450 lirıı ilk t minnt 2283 lir 75 kurut şartnameıi her 

gün Ko. d a örölür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunu 2·3 üncü 

m ddelerindeki vesaiki birlikte t kiif mektublarını ihale saatin

den bir saat evvel Lüleburgaz tüm Satınalma Komisyonuna ver· 
mel eri. 

Çorum Askeri Satınalma KomisyonundRn: 

Alayın 38 93 seneleri ihtiyacı için 7 .11.38 pazartesi 
günü 2t 11 de ihalesi yapılacak olan 7500 kilo sade· 
yağına hiç b ır taraftan talip çıkmadığından şartname ve 

eks"ltme kanunun 43 ünciı maddesine tevfikan ihalesi 10 

gün dah uza ılarak 18.1 t.38 cuma günü saat 16 ya ta · 
lik edi miş bulunduğu tekrar ilan olunur. 

15 % 

239 62 
3582 -
1350 -
37S -

75 -
32 -
17 92 

6037 62 

Com. Ach. Milit Selimiye 

Medecin en Chef Hôpital Regio· 
nal lzmir 

Com. Ach. Mılit. Çorum 
Com. Ach . Intend . lst. Tophane 
Com. Ach . Milit. Mersin 

" 
Com. Acb. lntend. Ankara 

Adm. Foreta Kırklareli 

n 

lag. en Cbef Forl!tı lzmir 
Dir. Foı·ets Vil. Denizli 
Hôp. Regional lıımir 

18-11-38 14 -

24-11-38 9-12 

18-11-38 16 -
14·11-38 l 1 -
30-11-38 
30-1~8 

28·11·38 15 -

19-11-38 
19-11-38 
26-11-38 
10-12-38 
28-11-38 

11 -
12 -
ıo -
10 
9 12 

-
ELE 

1.tanbul Levazım Amirliti Satınalma Kemiayonundan 
Tophanede Sa!ıpazarında levazım yollama Müdürlüjü anha 

rında mevcut biri 30 beya-ir kuvetindeki Botinder markalı ve 
dij'eri 25 beyi'İr kuvetindeki Doviç markalı iki adet motörün 
pazarlıkla artırması 16.1 l .938 çarıamba günü aaat 14 de Topba· 
nede İstanbul levazım Amirliği s tınalma komisyonunda yapıla
caktır. Her ikiainin tahmin bedeli 80D lira teminatı 120 liradır. 
Motörler yollama a barından görülebilir. İ.teklilerin belli Hatte 
komisyona welmeleri. 

Konya Sanat Okulu Direktörlütünden: 
Bölge Sanat Okulu Bahçesindeki t\ıki Sinema biaaaının yık" 

lırılması mütebhidine ait olmak üzere ankazı 21 gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. ihaleye girecekletin Ticaret odasın· 
dan ve Nafıa Direktörlütünden alacaklar. v sika ile bu işe ait 
yüzde 7,5 teminat akçuı olan 42 lir nın malaandığına yatırdıkla· 
rına ait makbuzu hamil olmaları lazımdu. 

ihale 21.11.938 paıarteıi a-ü ü s at 15 te Vilayet daimi encü· 
men oduında y2pılacakbr. 

Şeraiti anlamak istiyenler her gün okul idare1i e müracaat 
edebilecekleri ilin olunur. 

İçel Hurnsi Muhasebe Müdiirlüğündım: 
928 modelli Oklaııd m rka viJAyet hizmet otomobili he· 

raberinde 34 kalemle 61) parça vedek alatı olduau hulde 
400 lira muhammen hedel üzerinden, İçel vilayeti d~imi en
cümenince açık artırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

İhal e 2 1.11 938 ta ıhinc ra..,thyan pazarte i gunü saat 15 
te icra edileceğındeıı, otomobıl görmek ve şn .. tnameyi oku · 
mak jst yeulerın her gün İçel lıu~u i mulıaseb müdürlü-
ğüne, ve ıhale günü o lan br lli • atte 30 Jira muvakkat te 
minat makbuz veya haııka mektubunu hamilen lçel daimi 
encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

-

Sah 13·11·938 

Tek aakilli eahra kablosu (PTT Lvz. Mild.) -'! 833 
Dizel motörljj yol silindiri (MMV) .\! 83i 
Elektrolit bakır (Aık. Fabr. Ank) J\! 834 
Su ve mot~rle elektrik tesis. ı lzmir Kemalpaşa Beled.) 1' .. g4S 
Kuru fasulye (Ank. Lvıı.) JY! 855 
lst.·Sofya telefon devresi rödreıörü (1at. Telefon Müd.) J\! 856 

İki payon inş . ( Kilia Alayı) J\'• 860 
Kaputluk kumaş (MMV) l\! 869 
* Bufday ve arpa (Cihanbeyli THK) .X• 862 
Un, arpa, ıadeyağ' (Kiliı Daf Alayı) il! 862 'lillpıP 
Çamaltı tuzluında yap. elektrik aantral binaaının ve oıi\şteısı• 

inş. (lnhi.s. U. Mild.) ,,\~ 864 
Menhol inş. (İst. Telefon Müd.) .Y 864 • 

64 Çukur doldurulması ile istinat dıvarı inş. (İıqıir Beled.) .. \ . 8 
Makarna, kuru üzüa (Tekirdağ' Ask. SAK) .ı\! 867 BiM11 

Hasta, yemek ve 9amışır nHnıörleri tesis. (Zona-uldak Aınele 
~m ~ 

Trabzon Nümune bast inı . ve elektrik, kalorifer teıis. (TrıbıOll 
Sıh. Müd.) .~! 867 

Saman ve kuru üzüm (Sıva.s Tfim.) ,,~ 868 f pJOd 1 
Ünye-Terme yolunun aruında yap. imalatı 11naiye (Ordu Na ı• 

J\' 868 
Bez su lc.ova11 (Gümr. Muh. Gen. Komut. İst.) ·'~ 868 
Karata yap. idare binası (Kan lnhis. Müd.) •\: 870 
Me.saha şeridi, kend ir kıtık (İat. PTT Müd.) .1! 871 
Saksı (Ank. Belea.) .N! 871 
• Boı benzin tenekesi (Tophane Lv:ı..) ı..: 874 •• ııı~lif 
Kanalizasyon, yol tamiri, mezar tanzimi ile lcuılc ve .sond•J 

tı (lzmir Beled.) -'~ 873 
Büyük bıkır kazın (Tophane Lvz) No 876 

81
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Barut deposunda yap. tamirat (Samaun İnhiearlar Müd.) No 
• Devrile ve çam •2acı (Kastamonu Orman Direk.) No 875 
Hükfiaaet konı~ı tamiri {Bılıkesir Defterdarlığ-ı) No 875 şıılı" 
• Dökme soba, boru v. ı. (T. C. Zıraat Banka11 Sıınsun 

No 878 ı 
Kılıflı matn (Ormaa Koruma Gen. Komut.) No 878 LJ. tJOd 
Su depos11 yap. ile bu depoya su isalesi (Dcıvlet Havıyol. 

No 877 
Kurfallı okulında yapılacak su tesieatı (İıt. Beled.) Ne 880 
Muhtelif defter (İst. Beled.) No 880 
Kaput bezi (Çorum Vilayeti) No 880 

Mardi t 5- 1 1-938 

Cible de campagne iı un reophor• (Dir. Economat 
No 833 

Cylindre .le route a 111oteur Diesel (Mln. Def. Nat.) No aS4 
Cuivre electrolite (Fab. Mil. Ank.) No 834 d'i•*' 
lnıtal. electrique a eau et iı moteur (Mun. Kemalpaşa 

No 848 s ll 
Redresseur de periode telephon. Ist.·Sofya (Dir. Teleph

011
' 

No 856 
Constr. 2 pavillons (Regiment Kilis) No 860 
Haricots secı (lnt. Ank.) No 855 
Etoffe pour capotes (Min. Def. Nat.) No 859 

2 • Ble et Ori'• (Lirue Aviation Turque Cihubeyli) No 86 s62 
Farine, orge, beurre (Regiment de Montaıne de Kilis) N° ç•oı' 
Constr. batisse centrale ~lectrique et depena. iı la salirıe 

(Dir. Gen. Monopoles) No 864 F 
Constr. manholı (Dir. T elephones lst.) No 864 . ) f'lO 
Remplıs11ge fosae et constr, mur soutainement (Mun. lz;tnır ;t' 
Macaroniı , raiıin ıec (Com. Ach. Mil. Tekirdağ) No 867 oııı{f' 

U . n 
lnstal. ascenıeura pour malades, maagers et linrH ( nı0 . ~ 

Zonguldak) No 867 tJıcırı 
Constr. hôpital Model Trabzon et inatal. chauffaıe central 

ete. (Dir. Sınte Vil. Trabzon) No 867 
Paılle et ı-aisin ıec (Div. Sivas) No 868 No 
Trav. d'arts s route Ünye·Terme (Dir. Trav. Pub. Ordu) 

1
ete 

Seaux en toile (Com. Ach. Command. Gen. Surv. D00'
0 

No 868 
Conıtr. batisse Adm. a Kars (Dir. Monop. Karı) No 810) (<JO S 
Rubanı d'arpentare et tigeı de cbanvre (Dir. P. T. T. ı .. t. 
Pota pour fleura (Mun. Ankara) No 871 i 
• Bidona videe de benaine (lnt. Tophane) No 874 . a"e 
Canali ations repar. routH et arragement cimetiereı ai•;' 

trav. de ıondage et de potoaux (Municip. lzmir) No 87 

Chaudieres en cuivre (lnt. Tophane) No 876 
Rep . depôt de poudre (Dir. Monop. Samıun) No 872 

Bois de sapin (Dir. Forcts Kaatamonu) No 875 S r 
Rep. konait gouvernemental (Defterdarat Balıkesir) No s7 ,.ıo 
<. ourdea avec housseı (Command. Gen. Protection For&t~J 

5 
P. 

Constr. reservoir eau et adduction d'eau (Dir. Gen . yoıe 
de l'Etnt) No 877 

lnstal. eau village a l'ecole (Mun. latanbul) No 880 
Divera reristres (Mun. lıt . ) No 880 
Toile pour capoteı (Vil. Çorum) No 880 


