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a) MOnakasaıar -------

İDJaat, Turnirat,_Na~a işleri, Malzeme, Harıta 
(i~~e orta okulunda yap. tamirat - ---
:z:ınır-T orbalı 1 
Şen h h yo unun arasında şose inş. 
Kan ı·a çe Y•~ında yap. ahşap köprü inş. 

a ı:z:aıyon ınş. 

Yoz.gat·Y~rkö 1 
Menf . · Y yo unun aruınrla t•ş ihzaratı i~i 
- . ez ınş. : 5 ad. (temd) 
Unıversite mrk b" _ 

t · · · ınaaının on cephesinin bad~na ve amırı 

Pertek kuası h'"kü 
u met kona~ı inş. (tart. 160 kr} 

kapalı z. 
aç. ekı . 

" 

" ,, 

3487 -
12553 51 

864 50 
490 -

9b70 50 
2435 85 
4564 53 

kapalı 7.. 31817 55 
IJaçlar Kr 'k · 

-- ..!.. ını ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
Sırlı irigati)r: 500 ad· 

L - ıırlı lıuni: 1000 ad. - sırlı 
s;açarola: 400 ad. aç. ek•. 1300 

Elektrik-H 
-. avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
N· 

•Ne ortaok ı ı ı_ • 
S0~ ı_ h u un e es;trık le1iııatı tamiri 

&U111. ava d 
Telo f eposu ve buz yapm.ı teıiı. 

ora telı· 50 
Ank.ır T · t. · bağ teli: 200 k. (temn) 

(ta la •myız. Mahlc.emeıi harici donanaıa tesisatı 
r · 16 lı:r) 

Ment>ucat Elb' K 
~~ undura, Çamaşır \'·S. 

El •iıelik k ---
rnaı: 300umaı mem~r için: 10000 m .-ı altoluk ku· 
lOOoo O ın. • elbıselık lrnmaş müstahdem ıçin: 

Nöbet . ın . - paltoluk kumaş: 5000 m. (şart. 7':>0 kr) 
çı ınuşaınbuı: 200 ad. 

Mobilya .. 
. - - _,_!e b~o eşyaıı, Muşamba-flalı v.s. 

Sandalya -~-- -

N 
' masa ve uki ııralan tamiri 

akı· 
-..;.,;,:_ •Yat - Boşaltma · Yiikletme 
Yaprak t ~ 
Poıta lcultunleri nakli: 90 t. 

na iyatı 

Mahr k 
~ Benziu, Makme yaıJ ... u v, s. 

Söaıikok --
Mazot: 10~~d:n kömürü: 9 t. - meşe odunu: 11,2 t . 
?dun: 4SO t. eneke • vakum yağı: 160 teneke 
f .,... .J 

Üd Oııunu: 1:.W t 
un: 90 t. · 

Orta benzın: a.ı 1 
t. 

Mliteferrik --Decnir el -
K arabas. 15 •lana içın 1

' O ad . (temd) 
llc.tlı z.ıırıpar;c:. torba: 2320 ad.-kıl kolan: l 160 ad. 
Velenıe: 243 a~ıdı: 89000 ad.-cam kağıdı: 23000 ad 
Elcrnelc tane 
Ç torbısı: 1500 
ıımaşır _ k' ad. 

.... •nesi · · d E 'fın ışli ve makine kayışı 
rıak Zah' 

y -~, Et, .Sebze v. s. 
oncı: 4440 k 
Pancar: 

486 
· - kepek: 5882 k. - havuç: 968 le. -

Arpa: a40 
4 k. • lahana: 1472 k. 

Sı"' t gır, lce . 
Beyaz çı ~oya koyun eti: 6 t. 
'\.· Peynır· ,... 2 k . 
ıurnu l · .t, t. · . peynır: 600 k. 
n r a: 53000 d 5 2 "eçel: 24 a · - so2'an: , t.-patates: 10 t . 
1( t. (lemd) 

oyun, k . 
()•"'l . eçı ı veya sığır eti: l O t. (temd) : 

& ıç etı· 4 5 t k k 
2 1 t · ' · · araman eti: 2,3 t. - uıu eti: 

Şek~r· 3 - sığır eti: 1,2 t. (temd) 
Bey • ·l,7 t . (temd) 

•:t Peyni · 1200 '-Çorbalık . ~· "· - kaşar peynir: 500 k. 
l\afar P1

;
1.nç: 6 t. - pilavlık pirinç: 10 t. (temd) 

'"' Peynın: 7200 k. llemd) 
gir Vey L • 

a s;eçı eti: 663 t. 

l<oyun •ti: 10 t . 

" " 6,8 ,. 
ı2'ır Vey k . 

a eçı eti: 48,5 t. 

~ler 
l\arp -----

Ut Ve kavun: 521 dekar 

HO -
kapalı z. 280<0 -

,, 
,, 

7036 -
3ı45 25 

kapalı z. 150000 

aç. ekı. 

aç. eltı. 

aç . eks. 

" 
" ,, 

,, 

11ç . eks . 

• 
kapalı z 

" 
" paz. 

2384 -

300 

1800 

:nso 

2581 

1050 -· 
2112 -

8665 -
30:-lS 07 

hıııh 1 

açık ek.s. 

kapalı z. 18480 

• 
pa:ı: . k. 0,42 ve 0,60,~0 

" ,, 

aç. ekı. 
ııç. eks 
paz. 
kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. art. 

10320 
2750 

k.O 26 
k. 0,42-0,62 

1200-2350 
4680 -

21879 veya 
13923 

3900 
22'4 

10000 --

972 -
66 -
66 -

725 29 

343 

2386 3'.l 

97 50 

2!00 -
527 10 
235 90 

10250 --

178 80 

360 -
112 50 
168 75 

193 -

78 75 
158 <JO 
649 88 
228 
937 50 

46 -

1386 -

96 53 
108 83 
774 -
206 25 
235 25 

72 15 
61 05 

267 -
351 -

1641 veya 
1044 

293 -
169 -

750 -

Nitde Ortaokulu Oir. 2'.l· 7 -38 
İımir Vilayeti 1-8-38 
Çankırı Belediyesi 26-7-38 

" 26-7-38 
Yozgat Nafıa Müd. 25-7-38 

.. Vıliy~ti 18-7-38 
fıt. Üniversite. A . E. P. Kom. 11 8-38 

Pertek Malmüdürlüğü 

Tophane l.v:a. SAK 

Niğde Ortaokulu Dir. 
Zonguldak Belediyesi 
Nafıa Vekaleti 

" 

D.D. Y. Ank. ve H. p•şa 

lst. Jand,mna SAK 

Nıa-de Ortaokulu Dit. 

Balıkesır inhisar. Raşmud. 
Yozgat PTT Miıd. 

Niğde Ortaokulu Dır 

Çankırı Belediyesi 
Ralıket-ir Ask. SAK 
Çorlu Kor SAK 
Kayııeri Aak. SAK 

( tıuıhi h) 

Ankara Beleniyeı.i 

28·7·3i 

3-8-38 

22-7-38 
8-8-38 
1-!:!-38 

30-7-38 

2-8-38 

2·8-38 

~2-7-38 

21-7-38 
21-7-i8 

22-7-38 
21-7-38 
29-7-38 
29-7-38 
27-7-38 

29-7-38 

D. D. Yoıları H . paŞl 25-7-38 
Çanakkall" Mst. Mvk. SAK 2-8-38 
O. D. yolları H . paşıı 11-8-38 
Güm. Mıılı. G. K. Isı. SAK :!·8-38 
Jaııdr . Gen. Komut Ank.SAK 2-8-38 
Ankara Lv.:z:. SAK 18·7-38 

Balıkesir Ask. SAK 29-7-38 

Karıköse ,, ,, 4-8-38 
Aydın ,, " 18-8·38 
Yüks. Müh Mek. SAK 27-7-38 

,, 27-7-38 
Ankara Lvz. SAK 21·7-38 
H3rte Genel Dir. Ank . 25-7-38 
Yükıek Ôğ'ret. Okulu SAK 28-7-38 

,, 
lst. Komutıınlığı SAK 
Ankara Lvz. SAK 
lıt. Komutanlığı SAK 

,, 
.. 
" 

28-7-38 
28-7-38 
19-7-38 

22-7-:38 
22-7-38 

22-7-38 
L2-7-38 
22-7-38 

Lüleburgaz Ziraat Vek. 30-7-38 
Trakya Devlet Çifti. Satış K. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifalere müracaat ediniz 

13 
1 1 
16 -
16 -
10 -
10 
15 -

12 -

11 -

13 -
12 -
11 -
10 -

11 -

11 

13 -

12 

13 
10 -
11 -
il -
10 

10 30 

10 30 
11 
1 ~ 

11 
10 
11 -

10 

10 
15 
10 
10 30 
12 - .... 
10 
10 

10 
10 -
11 -
11 -
10 -

10 30 
11 -
11 30 

10 -

a) M 

inşaat· • amirat-Nafıa i~!cri ı·e .'1alzemtsi- Harita ---- ----~----

İzmir Belediyesinden : 
Tevfik Rüştü Arns Bulvarında 22 sayılı ada üzerinde bir kıamı 

yaptırılmakta olan Çocuk haıtanesinin i'eri kalan heyeti umumiye
&i vahidi fintlar eıası üzerinden 12. 7.938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı :ıarfln eksiltmiye konulmuştur. Heyeti umumiyesi 
nin ke,if bedeli 75,000 lira olup muvakkat teminat miktarı 5000-
liradır. Vahidi fiat cetvelleri, ke,if ve şartnamesi 187,50 kuruş be
del mu ita bilinde Başmühcnd isli kteu tedarik edilir. Taşradan iıliye"'l
Jer posta Ücre tini ayrıca göndermelidirler. Kapalı zarfla ihalesi 
29.7.938 cuına günü saat 13 te Belt:diye Encümeninde yapılacaktır. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan it Antalya liııe pavyonu üçüncü kısmı sıhhi 

teıiıat ve döşeme kaplarnnla.rı ve sair teferruat inş!latı keşıf bede
li 13662 lira 5 kuruştan mevcut tahsisat dahilinde 11500 liralık 
kısmı-Vahidi fiatla -

İsteyenler şırlnnınelcr evrakı Antalya Nafıa Müdürlüğünde 
görebilir lcr. 

Ekıiltme 29.7.938 tarihinden cu•1ıa günü saat on birde Antalya 
Nafıa dairesinde eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat üzeı inden yapılacak
tır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 863 lira elli kuruş mu
vakkat teminat ver.neleri lazımdır. 

Denizbıııık İstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
Deniıbaıık, Denizyoll:rı İşletmesinin Karo.köy aceutalıgı biııa

sında yapılacak lnmir ve tadil işl-..ri eksiltmiyc konulnıuttur. 
Eksiltme , 22.7.938 cum:ı giiııü saat on buçukta Şubemi~ Mater

yal dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

Maliye Vekaletinden: 
Ek .. iltmeye konulan iı Başvekalet binaamda parkedir. 
Keşif bedeli 4900 lira 8 kuruştur. 
İalcklilcr bu İfc nid prlnarnl"yi ve sair evrakı ırörmek ve iza• 

hat almak için Maliye Vekileti Milli Emlak Müdilrlüiüne müra-
cnnl edebilirler. ' 

f, açık eksiltme ile ynpılncaktır. 
Eksiltme 3U temmu:z: 938 günü saat 11 de Maliye Vckiloti Mil

li Emlak Mlidürlilğünde yapılacaktır. 

Münakasaya girecekler bu iti yapabileceklerine ail Nafıa Mü
dürliiğünden ehliyeti fenniye vesika&ı almaları fıtrltır. 

Ereğli Kömiirleri İşletmuinden: 
Zonguldakda }ekdigerinden ayrı üç mevkide ke,if bedeli mec

muu 350.0()0 lirayı geçen c em'an 1500 kişi istiap edecek vüsatta 
işçi yatakhııneleriylc duş ve yemekhane inşa ettirilecektir. Bu iaı

fnata aid şartname, plan ve projeler 2u temmuz 938 den itibaren 
Zonguld:ıktu İşlctıne ıniz Umu.u Müdürlüifiiııden alınabilir. Taliple
rin f4letın<: İdrıresinc en az 2 JOOOO liralık bir inşaat yaptıklarına 
dair vesaik ibraz ve ayni zamanda teklif edecekleri bedclia yüzde 
yedi buçuğu nisbetindc muvakkat leminnt akçeı;iı veya mektubu 
tevdi etmeleri farltı r. 

İfbu iıı,aata aid tekliflerin kap~h xarf .içinde olarak 5 :Ağustos 
938 Cuma ıünü ıııat 12 ye kadar lşlelmeııın Zonguldaklakı Umum 
Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunma11 lazımdır 

Manisa Nafia Müdürlügüııdeıı : 
Görülen lü.rnm üzerin ... Turgutlu hükumet konağı inşaatı tehir 

edilmiş olduğu ilan olunur. 

Ömerköy Muhtarlığından: 
Evvelce 5-7-93 ..ı günü ihalesi yapılacağı ilan ;)dilen yeni okulu

muzun alt kat dıvarının inşasına talip çıkmadığından b.~ iş 1.8.938 
günü akşamı köyümüz odasmda pazarlıkla verilecektir. lstiycnlerin 
o gün .söylenen yerde bulunmaları ilan olunur. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
Yozgat-Yerköy yolunun 19·720-26-205 km.teri arasında 9670 

lira 50 kuruş keşif tutarlı laş ihı.a ·ah işi açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

İhale 25. 7.938 pazartesi saat 1 O da vilayet Encümen odasında 
yapılacaktı. İsteklilerin yüzde 7,5 hesabile 725 lira 29 kuruş mu· 
vt1kkat teminat vermeıi ve Nafıa müdürlüğünden muıaddak mü
teahhitlik ehliyet vesika11 ibraz etmesi lazımdır. 

Evrakı keşfiye bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Y ozğat Vilayet Makamından : 
Yozğat-Sorgun ve Sorgun -Maden yolu üzerinde 

5 adet menfezin yapılan eksiltme sonunda talip zuhur el· 
mediğinden 10 gün müddetle ikinci eksiltmeye vazedil
miştir. Bedeli muhamrneni 2435 lira 85 kuruştur. Açık ek
siltme 18.7.935 pazartesi saat lO da Vilayet Daimi En
cümeninde yapılacaktır. Taliplerin bu günde yüzde 7,5 
teminat akçelerile müracaatları ilan olunur. 
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Sayfa 2 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari atat.:__ 
• • • 

Sırı. irigator, sırlı huni ve sırlı kaçarola alınacaktır. Bak: İst. 
Lvz. SAK ilinlarana. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
.......... 1111 ····-----~....:;;;...._..,; ___ ~-----------

Nafıa Vekaletinden: 
1.8.938 pazarte::ıi günü saat 11 de Ank.arada nafıa veka

leti malzeme ek iltuıe komisyonunda ceman 7036 lira mu
hanıınt.ııı hedclli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin 
kapalı zarf ıısulilc ek::iiltme i yapılacaktır. 

Muvakkat teminat S27.70 liradır 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Arıkarada nafıa veka

leti malzeme mlirlürlüğünden parasız olarak alım,hilir. 
I ... teklilerirı teklif mektublarını talimatnamesine göre ve· 

kaletten alınmış m.ılzemc müteahhitliği vesikası ile birlikte 
aynı gün saat ona katlar komisyon reiiiliğin~ vermeleri la
zımdır. 

Zonguldak Urbaylığından: 
Soğuk hava deposu ve buz yapma tesisatı 

Bu iş 30 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

İşin muhammen bedeli 28000 liradır. 
Muvakkat teminat 2100 liradır. 
İhalesi 8 ağustos 938 pazartesi günü saat 12 de Zon

guldak belediye dairesinde Daimi encümen tarafından ya· 
pılacaktır. 

Talipler şartnameyi parasız olarak yalnaz posta pulu 
göndermek suretile Zonguldak belediyesinden alacaklar
dır. Şaı·tname mündcrecatı hcikkındaki sorgular ihaleden 
evvel sorularak halledilmek lazımdır. 

Teklif mektuplarını teminat mektubu ile bu işe dair 
plan, proje, keşifname, fenni şartnameden başka firmala· 
rının bu işteki ihtis;as ve salahiyetlerini gösterir vesikalar
la beraber Türkiye'de şimdiye kadar bu kabil yaptıkları 
tesisatın listesini ve ticaret odası vesikalarıuı ihaleden bir 
saat evveline kadar Urbaylığa vererek makbuz almaları 
ilan olunur. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

MÜNAKASA GAZETESi 

muşambası 2 ağustos 938 sah günü saat 11 de Gedikpa· 
şadaki Jandarma satınalma komisyonunca açık eksiltme 

1 

ile satın alınacaktır. 
Nümune ve şartname hergün adı geçen komisyonda 

görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 süyılı kanuna gö· 

re icap eden vesikaları ve ilk teminat mektup veya mak· 
buzlarile komiıyonda bulunmaları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan aşağıda yazılı 4 

kalem elbiselik kumaş 2.8.938 salı günü aaat 11 de ka· 
palı zarf usulile Ankaracia idare binasında satın alına

caktır. 

. ' 

16 Temmuz 1938 ~ 

Devlet DemiryoJJarı ve Limanları İ~letme U. İdaresinde' 
Muhammen bedeli 1050 lira olan 150 adet demir el ara~ 

teahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabına 25.1J 
paı:arteai 1rünü aaat 10,30 da Haydarpa,ada gar binası içind" 
aatınalma komiıyonu tarafından açık ekıiltme ile Htın alıoac_.
tır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ye 
lira 75 kuruş muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü si 
atine katlar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait ,artnameler Haydarpa,ada gar binası içindeki llf' 
miayoo tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

243 tane velensenin kapalı zarfla eksiltmesine de t~ 
lif edilen fiat pahalı görüldüğünden 2.8.938 salı günü , 
1 1 de pazarlığı yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 3035 lira 07 kuru~ ve ilk temİP .. 
228 liradır. 

Bu işe girmek iıteyen!erin 10250 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teabhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün .saat l O a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez
nelerinden satılmaktadır. 

10.000 metre memur 

5.000 " " 

elbisesi 
paltosu 
elbisesi 
paltosu 

ıçın kumaş 
,, 

" 

Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
lsteklı!erin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları f4 

' kanuni vesaiklerile birlikte Galata eski ithalat gümrüğU' 
doki komisyona geLııeleri. 

10.000 ,, müstahdem " " 
5.000 " " " " 

Mahrukat Benzin-Makine yağian v . .!.:_.. 
Giresun Beltdiye Reisliğinden : 

938 Mali yılı Elektrik santralının azami ihtiyacı bulunan 160000 
kilogram motorin eksilloıeai şartnameye uyğua teklif yapılmadı · 

ğından ihaleai yapılmamış, şartname deiıştirilmi' ve kapalı zarf 
usulile 20 temmuz Çarşamba günü saat 16 da yapılmak üzere ye
niden 15 gün müddetle ekailtmeğe çıkarılmıştır. Muhammen be
del 13,GOO lira olup ilk teminat bunun yüzde yedi buçuğutiur. ' 
Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak iateye11lerin her 
gün belediye riyasetine müracaat ctıneleai ve eksiltmeğe girmek 
iateyenlerinde ihale saatından bir ıa.at evveline kadar eksiltme 
kanunlarının hükümlerine göre hazırlayacakları teklif zarflarını 

riyaset makamına tevdi etmeleri ilin olun\Jr. 

-----
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda•: 

Harp okulu çamaşır hanesindeki çamaşır makinası içJ 
dişli ve makine kayışı pazarlığı 18.7.938 saat 11 de >J 
kara Lvz. amirliği satınalma komisyonunda yapılacakt~ 

Dişli ve kayışları görmek üzere harp okulu leva I 
müdürlüğüne ve pazarlık için komisyona müracaat e 

mesı. 

* * * ~ Flarn,"lı ve ambuvatınanlı boru alınacaktır. Bak: O O. yol 

ilanlarına. 

••• 
50000 adet çuval alınacaktır. Bak: İnhia. U. Müd. ilanları,t 

* * • 
Yem torbaı.ı ile kıl kolan alı~acaktır. Bak: Harici Aak. &ııtl 

1 
' Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Trakya Umumi Müfettişliği Satınalma Koıniayonundan : 
Trakya Umumi Müfetti,liği otomobilleri için satın alırıacaktu. 

Niğde Ortaokul Direktörlüğünden: 
Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlıgmdan; 

C i N Sİ Kilo Tut•fl 1 
(8000) litre be11zin l 1.7 .938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık ekıiltmeye konmu,tur. 

Niğde ortaokuluna alınacak 300 liralık teaia levazımı, sandal
ye, masa örtüsü, Hki sıraların tamiri. İhalesi 22.7.38 saat 13 te 
yapılacaktır. • 

x 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Bahk~sir inhiaarlar Başmüdürlüğünden : 

Gönen İnhisarlar anbarlarından Bandırma İnhisarlar anbarları
na kabili tezyit ve tenkis olmak üzere k11myonla nakil edilecek 
90000 kilo yaprak tütünlerin nakline ait eksiltme 7.7.938 den iti· 
haren 15 gün meddetle uzatılmlştır. 

fsteklill'rin 21.7.938 tarihine müsadif perşembe gününe kadl\r 
Balıkesir Bandırma Gönen İnhisarlarına müracaatları. 

"257 • ~-----

Mensucat-Elhise·Kundura-Çamaşır v .s. 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 

Komisyonundan: 

-

Metresine iki yüz seksen kuruş kıymet tahmin edilen 
vasıf ve örneğine uygun 1787 metre kışlık elbiselik ku
maş l.8.938 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usuliy· 
le satın alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan bedelsiz alınacak bu eksiltme
ye giı:mek isteyenlerin 375 lira 27 kuruşluk teminat mak· 
buz veya banka mektubu ve şartnamede yaıılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar 
~ .. omisyona vermiş olmaları. 

Harta Genel Direktörlüğilnden : 
Harta Genel Direk. kıtası eratı için 816 takım çama· 

şır eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 8 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de 
Cebecide Harta Gen. Direk. binasında s:ıtınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1305 lira 60 kuruş, muvakkat te· 
minatı 97 lira 92 kuruştur. 

isteklilerin teminatlarile birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

• • • Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı için 264 kaput, 40 
takım tulum elbise, 20 takım kışlık erbaş elbisesi, 2J67 
çift çorap eksiltme ile mü!::>ayaa edilecektir. 

Eksiltme 8 ağustos 1938 pazartesi günü saat 10 da 
Cı:becide Harta Go. ürk· satınalma komisyonunda yapı· 

lacaktır. 
Muhammem bedeli 4587 lira 44 kuruş, muvakkattemi· 

nah 34-4 lira 10 kuruş olup vezne makbuzu veya banka 
mekbıbu kabul olunur. 

İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte teminatlarile 
birlikte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin bedeli lık ·teminatı 

Mil<tarı Cinsi 
ıuo Nöbetçi muşambası 

Jandarma birlikleri ihtiyacı 

bedeli ve ilk teminatı yukarıda 

lira 
2384 

lira kr. 
178 80 

ıçın cinsi, miktarı tahmin 
yazılı 200 adet nöbetçi 

Alınacak benzinin evsaf ve nerelerde tesellüm edileceği hu
suai ,artnamede yazılıdır. İsteklilerden huauai tartları öğrenmek 

isteyenlerin Müfettişlik Satınalı:nn Komiayonuna müracat etmeleri 1 

lateklilerin ihale günü olan Temmuzun 2ô ıncı pazartesi günü 
aaat tO Müfettişlikte % 1,5 pey paraaıyle komisyona mürAcaatla· 

rı. 

lhalei katiyeden sonra O/o 7,5, % 15 e iblağ edilecek ve kon
turat veaair maaraflar müteahhide ait olduğu ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satanalma Komisyonundan: 
İstanbul Komutanlıj'ına bağlı birlikler için 286 bin kilo tu

tuşturma odunu satın alınacaktır. Aç ık eksiltme ile ihalesi 30 
temmuz 938 cumarteai günü saat Hl da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı ~718 liradır. ilk teminatı 279 liradır. Şartnamesi bergün 
Komisyonda girülebilir. İsteklilerinin ilk teminat ınakbu:r; veya 
mektublarile 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh vesikalarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

•••Çatalca miistahkem mevki komutanlığı için 70000 kilo fırın 
70000 kilo hamam ve 80000 kilo tutuşturma odunu aatın alına
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 30 temmuz 938 cumartesi güoü 
aaat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı mecmuu 3520 lira
dır. Hepsinin ilk teminatı 264 liradır. Şartnamui her gün komia· 
vonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mek- 1 
tublarile 2.t90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yuılı ve- ı 
aikalarile lteraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Ko- , 
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Niğde Ortaokul Oirektörlütünden: 
Nij"de Ortaokuluna alınacak 9 ton aömikok maden kömüril ile 

11200 kilo mete odunu ahnacaktır. İhalesi 22.7.938 ıınat 13 tedir. 

Ankara Hele<liycsinden: 
Belediye otomobili için alınacak 8- 1 l toıı orta lwnziıı 

15 gün müddetle açık eksiltmeye konnıu~tuı. 
.Muhammen bedeli 2581 liradır. 
Muvakkat teminatı 193 liradır. 

Şartname ini gormek isteyenlerin hngun ya:tı işleri b.u
lemine ve i teklilerin de 29.7.938 cunı:ı giiııü saat 10.30 da 
Belediye encümeııine müracaatları. 

it * • 
120 t. fırın odun alınacal<tır. Bak: Harici Aık. kıtaat ilanlarına. 

Müteferrik 
Ankara Valiliğinden; 

Vilayet çiftçilerine datıtı!ınak üzere satın alınacak alan 125 
adet iki tekerlekli ecnebi mamulatı pulluğun 22 ağuatos 938 pa· 
zarteıi günii saat 9 da vilayet daimi encümende açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Pullukların muhamnen bedeli 3250 liradır. 

Şartnameai Ankara ve İatanbul Ziraat müdürlüklerinde mec
canen verilir. 

latekliler puHukların yüzde 7,5 tutarı olan meblağa ait banka 
mektubu veya huausi muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılmış 

depozito akçeai makltuzu ile birlikte eksiltme günü gösterilen 
aaatte vilayet daimi encümenine gelmeleri ilin olunur. 

Yumurta 
Limon 
Tuz 
K. Barbunya 
K. Bamya 
B. Peynir 
K. Peynir 

adet 

" 

30000 
10000 
1000 
1000 
100 

1000 
1000 

Lir• 
600 
300 

5() 
100 
ıoO 
450 

~ 
23o0 

Yıldızda bulunan okulumuzun Mayıs 939 sonuna kadnr ihti 
olan yukarıda cins, miktarı, tahmin bedelleri yazılı 1 kalem e f 
12-7-938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko11 

ise de istek.lilcrde şartnamede yazılı veaaik buluomadiiından 23, 
mnz 938 tarihine raııtlıyırn cumartesi sıünü ıant l 0,30 dn ihalefl 
pılmak üzere aç ık eksiltm~ye konulmuttur. fık teminat 172~5 eİ 
dır. İsteklilerin eksiltme günü Gümüşsuyunda Yüksek Muh 
Mektebi muhasebesinde toplanacak olan Komisyona gelmeleri 
şartnameyi görmek ve eksiltmeden bir gün evveline kadar il~ 
minat yatırmak istiyenlcrin Yıldızdaki Teknik olculuna srelıııc1 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan:, iİ 
Ankara garnizon müesseseleri ihtiyacı olan 65000 kilo P'' r 

kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla t 

lmesi 23 temmuz 938 saat 1 l de Ankarn Lv. Amirliği Sa. Al· 
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 13000 liradır. Şartnnme "~ 
munesi Komiıyonda görülür, Kanuni vesika ve teminatla bel 

1 

kitte Komisyona müracaat edilmesi. 

Ankara Belediye inden: 
Belediye hastanesinin bir ı;:cne1ik ihtiyacı olan pirİıl 

ktını fasulye, nohut v • saire için istekli çıkmadığmdarı 
eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen hf'deli 2210, 10 liradır. 
Muvakkat teıııinalı 165 liradır . 
~artnanır.sini görmek i~tnyenlerin hcrglin yazı i)erJ 

lemine miiracaatları V6 istek lilerin de 19 temmuz 938 
günü saat on huçukta belediye Pncümrnine nıüracaatlıırt 

• • • Bdediye lınsta ne.sirıin hir senelik ihtiyncı ohıfl 
sPlızeye istekli !(lkınadığından a~ık eksiltmesi on gün 
tılmı~tır. 

Muhammen bedeli 231 liradır. 

Muvakkat teminat. 17,S liradır. 
;;artnamesini görmek isteye ledn lıergün yazı işle! 

leıııiııe müracaatları ve İ!3teklilcrin de 19 kııınıuz 9s6 
günii :,aat <Hl huçukta belediye <'nı·ünwniııe müracaatl~ 

İat11nbul Komutanhjı Satınalma Komiayonundane : .1 

İhale ıünü talibi çıkmıyan İstanbul Komutanlığına b•f. 
tikler için 40,000 kilo sadeyağı satın alınacaktır. Tekrar f. 
zarfla ihalesi 4 ağustoa 938 per,cmbe günü saat 1 1 de y•f'! 
tır. Muhammen tulnrı 38000 liradır. İlk teminatı 2850 liraıcl:l1 
nameıi 190 kuru' mukabılinde verilebilir. İateklilerin ilk ' 
makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3 aıı' 
delerinde yazılı ve.sikalarile beraber ihale günü ihale ı•~ 
en a~ bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıt' 
mutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri· 



16 Temmuz l93tS 

Yüksek Mühendiı Mektebi Satınalma Komiıyonundan: 
Münakuaya konan Miktarı Muham- Pey akçesi Pazarlık Saati 
mevaddın cinsi men bedeli tarihi 
Sil\vri yoğurdu 5500 K. 15.50 63.94 25.7.38 11 
Toz şeker 8000 K. 26.25 157.50 25.7.31 11,30 

1- Mektebin 938 mali ıenui zarfındaki yiyecek ihtiya9ları 
pazarlıta konulmuştur. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri 
ve ilk teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

3- istekliler 931 mali .enesine ait Ticaret Odası vesikalarını 
göıtcreceklerdir. 

4- Şartnamelerini görmek iıteyenlerin hergün ve eksiltmeye 
a-ireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası da· 
hilindeki komiıyo1ıa müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Sadeyağ alınacaktır. Bak: Huici Aık. Kıtaatı ilanlarına. 

b) MÜZA EDELER 
~~~·-------~--~...._ ....... __ _ 

İzmir Belediyesiııden 
.Ahmrıcakta t:ski ı ~tfaiyc binası ile belediye mıntıkası balı· 

ç~sıııde bulunaıı 4U ton e ·ki tramvay raşları haşkatiplikte
kı şartna~nesi vcçhile aç!k artırmaya konulmuştur. Mtıham· 
~en keşıf bcddi heher tonıı 10 liradan 400 Jira olııp ihaJe-
:; ı 26 7 38 sal ·· ·· 13 d ı· 1 · k k · · 1 30 r. . ı gunu saat e< ır. ştırn ' etme ı stıyen er 

k 
ıralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 

mt> tulıu il ·· 1 •• .. • 
e soy en ·ıı gun ve saatte eıı cumene ~elırler. 

Askeri F b 
a rikalar Umum Müdürlüğü S :ıtınalma Komisyonundan: 

197 a.let boş yağ lenekui 
96 adet boş peynir tenekesi 

J50 adet zeytinyağı tenekeıi - -
6·13 Yeküm 

rn·1c!ahmin e.lilen be:Jeli 23 lira 80 kuruş olıın yukarıda cins ve 
d.

1 

1 _ar~ yazılı 6t3 adet boş teneke Askeri Fabrıkalar Umum Mü· 
g~r _uğu Merkez S:ıtınnlma Ko n i,yonu rıca 20 temmuz H}:\8 cuma 

1 uıı~ s:ıat l'l, lO d~ p ıu·lı 'ch lt lac ı 'dı' . Şu t ll\ ne p ıtuız o · 

l~a 
7 

Komisyondan verilir. Talip!crin muva kk t tenıin ıü olan 17 
a .9 kııruş ve 2 ll)O num ra\ı k'ıı ın.ın 2 ve ~ ınad cld .. riudek i 

veıaıklc mezkOr gün ve saatte Komisyona müracaatluı. 
~ -
İnhisarlar U. üdürlüğünden: 

1
- Şartnamesi ve nümunesi mucibince üzüm ve ana· 

l~~n koyınağa mahsus 50.000 adet çuval kapah zarf usu· 
1 ~ •atın alınacaktır. 

1
. 2 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21.000 
ıra ve muvakkat teminatı 1575 liradır. 

3- Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günii 
· aat 13 de Kabataş ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alını Komisyonunda yapılacalctır. Fiat teklif mektubunu 
Ve le · ·b · d k l k mınat akçesi veya makbuzunu ı tıva e ece o an 
li apalı zarfların ayni giinde saa t 12 ye kadar Komisyon 
aşkanhğına verilmesi lazımdır. 

h
. 
4 - Şnrtnaıneler ı lira bedel mukabilinde hergün in · 
ısa l L · · ı> r ar evazım ve Mubnyaat Subes ile Ankara ve lzmır 

uaşrnüd·· ı ·· kl , 
ur u erinden alın bi lir 

7 ~-.. Mühür teklif mektubunun, knnuni ves ik ile yüzde 
: guvenme parası makbuzunu veya mektubunu ihtiva 

e ecke~ olan l{apalı zarfların yukarıda yazılı olduğu üze-
re c sıltın - .. k d d e gunu en geç saat 12 ye kadar yu arı n a ı 
geçen Alım K · kb k b'J" d vcr· ı . ornısyoııu Başkanlığına rua uz mu a ı m e 

ı nıış olması lazımdır. (4454) 1 - 4 

! - idare · · "' • • · · · b" mızın Koçhisar Tuzlası ıçın şartnamesı mucı-

z~~Jık lO a~et mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pa· 

2 
_ usulıle satın alınacaktır. . . . 

25 . Muhammen bedeli mahrutılerın beherı 25 liradan 

72 
O l~ra, dört köşelilerin beheri 95 Hradan 475 lira cem'an 
5 lıra ve muvakkat teminatı 54.38 liradır. 

Ü 
3:- Eksiltme 27.7.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

~ nu saat 10 da Kabataşta LeYazım ve Mubayaat Şube-
11ınd k" · e 1 Alım Kemisyonuııda yapılacaktır. 
Ş 4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

ubeden alınabilir. 
t 5-: isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve s~at· 
e Yüzde 7 ,5 güvenme paralariılc birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4381) 2 - 4 
••• 

. 1:- İdaremizin Paşalimam B:ıkımeviude şartnamesi mu· 
cıbınce yapılacak pencere tamiri işı açık eksiltmeye kon
muştur. 

11 
iti - Keşif bedeli 2598 lira 94 kuruş muvakkat temi· 

a 1 195 liradır. 
.. 111- Eksiltme 27.VJl.938 tarihine rastlayan çarşamba 

~:n~ saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin · 
kı Alım Komisyonunrla yapılacaktır. 
lV-Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde hergün sözü 

&eç n Şubeden alınabilir. 
V isteklilerin kanunen kendilerinden arnnılan vesaik 

:c _Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte ckıiJtme için 
ga~ın edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 

e aıeleri ilin olunur. (-i382) 2- 4 

MUNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- İdaremizin Muğla Müstakil Müdürlügüne bağlı 

f ethiyedeki Barut deposunda şartname ve projesi mucı
bince yaptırılacak tamirat ile duvar, iskele ve bekçi evi· 
niu inşaatı l 5.6.938 tarihinde ihale edilmediğinden yeni
den pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2674 lira 66 kuruş ve muvakkat te
minatı 200 liradır. 

3- Eksiltme 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şuhesile Muğla Müsta· 
kil Müdürlüğünden ve Fethiye Me ourluğundan alınabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
ta yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4008) 4-4 

• • • 
1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasmda Şartname 

ve projesi mucibince yaptırılacak kalorifer tesisatı işi 
28.7.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2- Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat te· 
minah 450 liradır. 

3- Eksiltme 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaal Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şuhesile Sivas Başnıü
dürlüğiinden alınabilir. 

5- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve s aat · 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4074) 4- 4 

"' . .. 
1- Niimunesi mucibince 3000 adet Süpiirge açık ek

siltme usuliyle satın ahnacakhr. 
ı - Muhammen bedeli beheri l ~ kııruşta11 3ö0 lirn ve 

muvakkat temin " tı "l.7 lir~dır. 
3 - Eksiltme 28.7.9 \8 t arihine rn . tlıy:ın p('rşe .ıhe cr iinr, 

s:u l 1 O da Kabobş .n Lc v:-ı zım ve Mubayd t Sub ~i ddd 
Alım Komisyonunda y.ıpılacakhr. 

4 - Nümuneler hergün sözü geçea Şubede g örülebilir. 
5- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen I' omİ8yona gelmeleri ilan olunur. (4379) 2 - 4 
·-...~""""~""""~"""''""""""""'~""" _...._.~.=ı:~~-

D.D.YOLLA!lı İŞLETME u. MüolfoLÜGÜNoffil 
İdaremiz meıııi saatlerinin değişmesine binaen eYvelce ilan 

edilmiş olan 5932 lira 85 kuruş bedelli 19 kalemden ibaret flanç
lı dökme boru, ambuvatmanlı dökme boru, dirsek, vana gnz bo
rusu gibi malzemeye ait eksiltme 21.7.1938 perşembe günü saat 
15 den 22.7.938 Cuma günü saat 12 ye tehir edilmiştir. 

Buoa binaen teklifi muhtevi zarfların 22.7. 1938 cumn günü saat 
on bire kadar Haydarpaşada gıır binası dahilindeki Komisyon 
Reisliğine verilmesi lazımdır. (4475) 1-4 

. • . . . ~ ':} .. : · . . - . 
- - - . f ·"...::'" • - - (. 

Harici AskePi Kıtaat-.~ llan·ları 
. . ·~ ·· · .. "\-- -~t~:ı:. ·' 

ıı....------------~~~-~ · ... ,·. . .. ,_.; < ;: :- · 

Beher kilosuna tnhınin edilen fiyatı S8 kuruş elan 100000 kilo 
ıadeyağı kapnlı :ınrfla münaka~aya konulmuştur. İhalesi 3 8.938 
çarşamba günü saat 11 dıedir. llk teminatı !l650 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 440 kuruş mukabilinde M. M Veki\eti Sntınalmn Ko
misyonundan alınıı·. Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üne~ maddelerinde gö1terilen vcsoikle Ye teklif mektubla
rını birlikte ihale saatinden en az bir ıaat evvel An karada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (104) (4431) 1-4 

• • • 
Kor Merkez Birliklerinin 20000 kilo sadeyağı kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. İhalesi 2.8.938 salı günü saat 11 de Kor 
Satına

0

lm11 Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 1500 liradır. 
Taliplerin ihııleden bir saat evveline kadar teklif mektublarını Ba· 
Iıkesir Kor Satınalma Komisyonuna vermeleri. (105) (4432) 1 4 

• $ • 

tık Tutarı 

Miktarı M. Bedeli teminatı 

Cinıi adet kuruş Lira Ku. Lira 

Katana için yem torba11 1120 80 67 20 893 
Yerli .. .. .. 1200 70 63 00 840 
Katana ,, kıl kolan 560 35 14 70 196 
Yerli .. , . " 

600 30 IJ 50 180 -158 40 2112 
Müstahkem Mevki Birlikleri ihtiyacı için yukarıda cina ve mik

tarı yazılı mutabiye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. iha
lesi 2 ağustos 938 Hlı iÜnÜ saat 11 de Çanakkalede Müstahkem 
Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin yukarıda 
hizalarında yazılı t~minat akçeleri ve ihale kanununun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir ı;aat evvel Komisyonumuza müra-
caatları. ( 1 l l) (4520) 

••• 
Kor Merke:ı Birlikleri için 120 ton farın odunu açık eksiltme 

suretile ahnacakbr. Beher kilosunun muhammen fiyatı bir kuruş 
25 santim olup ilk teminatı 112 lira 50 kuruttur. lhalui 29.7.9:18 
cuma günü saat 11 de Çerluda Kor karargahında yapılacaktır. 
Şartname ve evsafını girmek istiyenler hergün 1.tanbul Levazım 
Amirliti Satınalnaa Komisyenunda ve Çorluda Kor Satınalma 
Komisyonunda gör~bilirler. Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
belgelerle birlikte belli gün ve saatte Komiıyona müracaatları. 

( 114) (4523) 

Snhife 3 

• • • 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 5t000 kilo sığır, 

keçi, koyun eti knpalı zarfla alınacaktır. SıA"ır, koyun, k~çi eti· 
nin beher kilosu 28 kuruştan 15120 lira biçilmiştir. İhalesi 18 tem· 
muz 938 pazartesi günü saat 16 da Çanakkale Müstahkem mevki 
satın nlma komisyonunda yapılacaktır. İsteklile fn ihaleden bir 
saat evvel t minat akçaları olan 1134 lirnyı ve ihııle kanununun 
2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir sant evvel komisyona 
müracant etmeleri. (3999) 4 4 

••• 
Kars Garnizonu için 20000 kilo sade yağı kapıılı zarfla eksilt

meye konulmuştur. İhalesi 25.7.938 pazarte&i günü sant onda 
Karsta Askeri Sntınalmn Komisyonu binasında yapılncaktır. Tah
min bedeli on yedi bin lira ilk teminatı 1275 liradır. Evsaf ve 
şeraiti görmek istiyenlcrin hergün ve ihaieye iştirak edeceklerin 
belli zamandan bir .aat evveline kadar teklif mektubu ile tica
ret vesil<alıırun vermek .şartile Komisyonu müracaatları 

(72) (4193) 3-4 .... .. 
Emirdeki Birlik ihtiyacı için 55000 kilo ıııığıreti burma veya 

kısır koyun veyahut kuzu veya burma keçi eti ihtiyacı kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 26 temmuz 93 salı günü 
ıaat 10 da yapılacaktır. Umurıı tahmin tutarı 15400 lira olup ilk 
teminatı 1155 liradır. Sığıreti burma vcyn kuzu koyun veyahut 
burmıı keçi etine teklif edilen fiyatlardan hangisi daha ucuz olur
.a o cins et talibine ihale edilecektir. Şartname i hergün Komi•· 
yondn görülebilir. İateklilerin bildirilen ihale tarih ve saatinden 
bir saat evvel teklif ve teminat mektublarım makbuz karşılığı 

İzmir Bornovada Askeri Sntınalma Komisyonuna vermeleri. 
(75) (4206) 3-4 

• • • 
Tüıncu Birliklerinin ihtiyacı için 526 ton yulaf kapalı zarfla 

münalusayn konulmuştur. ihalesi 25 temmuz 938 pazartesi günü 
nat 12 de yapılacnklır. Yul f umum tahmin tutarı 28930 lira 
olup ilk teminatı ~170 liradır. Şartnamesi hergün Komiıyondıı 
görülebilir. İsteklilerin bildirilen gün ve saııti::ıden bir saat evvel 
teklif ve terninnt rn•ktublarını mokbuz karıılığı lzmır Bornovada 
Askeri Satınalmn Komisyonuna vermeleri. (76) (4207) 3-4 

1 
Ordn Sıhhi i htiyacı için 500 ndet sırlı irigatör, 1000 ad~t sırlı 

huni, 400 adet sırlı kııçaro\a 3 ağustos 938 çarşamba gürıü saat 
11 de Tophanede İstanbıı\ Lcvu:ım Amirliği Sntınalma Komisyo·. 
nunda açık eksiltme ile alınacaktır . He psiı;in b edeli 13{}0 ira ilk 
teminatı 97 buçuk liradır. Şartnamesi Komisyonda ~ örülebilir. İı· 
teklilerin kanuni vesikalarHe beraber belli saatte Komisyona gel-
m eleri (82) (4.3 19} 1- 4 -

(Suıte de in 4 e me pngeJ 

Fil leclriquc (Ch. de Fer Etat) No 746 
Corııtr. bassin (Mun. Sernirke. t) No 746 
Poutrcllc en fer (Mun. Karnbiga) No 746 
Caisscıı d'emballages (Min . Def. Nnt .) No 746 
Rr par. chauss >e (Vil. lzmir) No 746 
Trav. tcrras ement roııte (Mun. lstaııbul) No 746 
Sabots (Com. Ach. Gend. lst.) No 746 
Lavage, lessive (Ecole Commerce Mnrit) No 746 
AclıC'vcmcnt constr. ecole a Tchoroum (Vil. Tchoroum) No 746 
C"ouvertcrcR pour nnimaux (Com. Ach. Coın . G eo. G end . Ank ) 746 
Proviı;ions \Eco'e Sup Corn Mııritime) No 746 
Riz ~nur so ıpe (Di .J. Kırk lar l ı ) No 746 
L g.ıme!I (lntencl lzmi ) No 747 
Cons tr chaussee {Mun. Akhisar) No 747 
Habıts d'e te (Com. Aclı . Com. G en. S ırv. Douaıı . lst.) No 748 
Sem•-coke (Minist. Justice) No 748 
RPpar. ecole (Vil. Anknra) No 748 
Tuyııux en fonte (Min. Trav. Pub ) No 714 
Glyd rioe (F br. Mı litaires) No 714 
lnstnl. elcctrique de l villc de Havza (Mun. Hav.:ııı) No 720 
Savon blnnc et noir et huilc d'olives (Dir. Gen. Fabr. Mılıt) 741 
Constr. konak gouvernemental (Vil Agri) No 742 

" dcpôt pour poııdre et guerite (Dir. Gen. Menopoleı) 743 
Rcp. mo quce (Dir. Vnkoufs lzmir) No 743 
Auto <le secours et cıımion {Mun. Adana) No 743 
• Bidona v ides (Fııbr. Mılıt) No 743 
Vıande (Conı Aclı. Placc Forte Tch ıı nakkale~ No 743 
lnstal clınuffage cr.nlral iı l'ccolc Norm le (Dir. Trav . Pub. lst.) 744 
Anthracite et coke (Dir Priııcipale Douan. lsl.) No 745 
Bois <le charnıe (Ch. de Fer Etat) No 744 
Verres a lıımpes ( • ) No 744 
lntall. chauUııge central iı la batisse monopoles a Sivıı s < Dır. G en. 

Monop.) No 745 
Benzine pour ıı~roplanc& ( Min. D ı" f. Nnt.) No 745 
Macaronis (Commnnd. lst ) No 745 
Vıandc (Co m. Ach. Lycees lst.} No 745 
Orge et pnille (Municip. Kırklare li) No 756 
Transport lıouille (Ch. de Fer Etııt Malnti a) No 757 
"' Dccombrcs d'unc maison (Deftcrrlarnt Ankc.ra) No 757 
Charbon et bois (Hôp. 1.utte Trahoıne Gaziantep) No 757 
lmprimt cs, b vard, bascule, location d'un camion, n p. ch,rndicre et 

conslr. clıcminees ( Mun. lstanbul) No 758 
lnstnl. ·f'eau a la casernc gcndarm (Dir. Trııv. Public Tclıanakkalt:) 

No 758 
Foın, orgc (Vıl. Zongouldzık) No 758 
* Fer cameloteı tVil. Sımaoun) No 758 
Conslr. pavillon (fı/un . lzmir) No 759 
Trnnıport dcs imınigrcs (Dir. Etablıs . lınnı i gres lst.) No 759 

• Lea aateriaquea indiquent ı n von te par voıe de ıı ııreuch r 

imtiyaz aahibi ve yaıu ıtleri 
Dirdctöro · tam il <;irit 
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T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Jours Heure Objet de l'adjudicatioo 
Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

d'adjudicat . eatimatif proviıoire Cahier des Cbargeı 
- ----------- ~------------------- -------~--~-----------=-----------------------~ 

h) Adjudications au Rabai~ 

Coııstrı.ıction-l<eparation·- Trav . Publica-Materiel de Construction-Cartograpbie 
ı-----·- - -

Rep. bit. ecole Secondatre a Nighde 3487 -
,. de chaussee s/route lzmir-Torbali. Pli cach 12553 51 

Travauı de canaliutioa Publique 490 -
Construction pont en boiı ,. 864 50 
Constr. de 5 ;ırches s/route Yozgat-Sorgum (aj .). " 2435 85 
Manipulation de p ıerres s/ route Y ozgat-Yerkeuy • 9670 50 
Re par. et badigeonnage façade de dev ar. t la bit isse ,, 4564 53 

de l'Univerıite d'lstan bul 
Conıtr . konak gouvernemental Kaza Pertek (cah. 

eh. L. 1,60). 
Pli cach 31811 55 

972 -
66 
66 

725 29 
343 -

2386 52 

Dir. Ecole Secondaire Nighde 
Vilayet lzmir 
Municipalite Tchanlciri 

" 
Vilayet Yozgat 
Dir. Trav. Public Yozıat 
Com. Ach. Uoiversite lıtanbul 

Prepose Fiıc Pertek 

22-7-38 
1-8-38 

26-7-38 
26-7-38 
18-7-38 
25-7-38 
11-8-38 

28-7-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstrumeııts Sanitaires-Fourniture pour Hôpitaux 
----~~~~~-'--·-~--~~~-~~---- --- -------- -

lrrigateurs emaill~s : 500 p . · Entonnoirs emailleı : Publique 1300 97 50 Com. Acb. lntendance lst. Tophane 3-8-38 

1000 p.- Casserolea emaillt'.es : -iOO p. 

Eiectticite·Gaz·Chauffoge Central (lnsta~ion et Materiel} 

lnstal. electrique nu bit. ecole Secondııire Nighde 100 
Conatr. depôt fri orifique el inıtallation pour fa- Pli cach 28000 -

brication ılace (ai) 
Fils telegr11phiques: 50 t - Fils pour ligature : 2L0 k. 
lnstnll. electr. pour illuminııtion façade bitiue 

Cour de Cassation a Anlt. (cah . eh. P. 16). 

HabiJlemeut - Chnussures - Tissus- Cuirs. 

" 70~6 -
3145 25 

Etoffes pour habits deı> fonctioonaireı : 10000 m.- Pli cach 150000 
Etoffes pour paletotı : 5000 m.- Etoff es pour 
habitt des ıubalt ... rnes : 10000 m .- Etoffeı pour 
paletota : 5000 m. (cah. eh. P. 750). 

Circı pour Hntiaellea: 200 p. Publıque 2384 

Anıeublement pour Habitation et Bureaux-Tapi11erie ete. 

Meuble, table et reparation de chaises 

Transport- Chargepıent Dechar~ement 

Tranıport deı feuilleıı de bbacs : 90 t. 

n postaux 

Combustible - Carburant- Huiles . ... --
Bois pour four : 120 l. 
Mazout . 1000 bidon:.· Huile vacoum : ,160 hidons 
Boıs : 480 t . 
Colce: 9 l.· Boıs do chcııe : 11,2 t. 
Benzine : S-11 t. 

Dıvt:rfl 

Papier r meri en toile : 89000 p.- Papier vitropha· 
n ie : 23000 p. 

Couverturea pour animııux : 243 p . 
Sacs iı. four ragc: 2320 p.- Sangle de erin: 1160 p. 
Brouelles en fer : 1)0 p. (aj. ). 
Sacı pour pai n : 1500 p. 
Piece n dents pour machine lessiveuse et courroie 

de machine. 

Provisions 

Legum~s: 5 lota· hıı ricots verts: 18 t. 
Pain: 20 t. (aj.) 
Foin et orge 
Paille: 133,2 t . 
Foin: 65 t . 
Farine: 650 t . 
Foin; 75 t. 

.. : 50 t. 
" : 54 t. 

Oiınor11 : 10 t. 
Beurre : 28 t. 

8) AdjudicationsJ..!~~!~ch~re 
Cartons, tauea en porcelaine, plaque en fer 
Decombru d'une batisse 
Boi~ de ııapin : 10764 quintaux. 
Decombres de deux bitımentı 

Publique 

Pu lılique 

• 
" 

Publıque 

Pli cach 

" Publique 

" Pli cach 

Gre a gre 

.. 
Publique 

• 
" Pli cacb 

• 
Publique 

" 
" Pli cach 

Publique 

" Pli cach 
Publique 

300 

1800 -

2581 -

8665 

3035 07 
2112 
1050 

la p. 1 

2997 -

88400 
1500 
1000 
1080 -

350 -
24080 -

105 -

2100 

527 10 
235 90 

10250 

178 80 

112 50 

360 

193 -

649 81 

228 -
158 40 
78 75 

937 50 

108 -
123 25 
130 -
224 -

6630 -
112 50 
75 -

81 -
26 25 

1806 

443 -

Dir. Eeole ~econdaire Nirhde 
Municipalite Zongouldak 

Miniıtere Trav. Publ. Def. Nal. .. 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caisaes Haydarpacha 

Com. Ach. Comm. Gend . G .p:'\cha 

Dir . Ecole Secondaire Nıghde 

Oir. Monopoles Bııliltesır 

Oir. P. T. T. Yozgat 

Com. Ach. Corpı Arınce Tchorlou 
Municipalitc 'fchanliri 
Com. Ach. Milıt. Balıkesir 
Dir. Ecole Secondaire Nıghde 
Municipa lite Ankara 

22-7-38 
8 8-38 

1-ö-38 
3\1-7-38 

2·8-38 

2-8·38 

22-7-38 

21-7-38 
21-7-38 

29·7-38 
21-7-38 
29-7-38 
22-7-38 
2Y-7-38 

lere Expl. Ch. de Fer Etnt H .pa<"ha 11-8-38 

Com.Ach.Com. G . Surveil. Douan. lst. 2-8·38 
Com. Ach. Place Forte Tchanakkalr 2·8-38 
lere Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 25 7-38 
Com Ach Command. Gend Ankara 2·8-38 
Com. Ach . lntend . Milit. Ank. 18·7-38 

Com. Ach . Milit. Balikeıir 
Procureur G eneral Bartin 
Vilayet Zongouldalc 
Com. Ach. lnt. bmir 
Vilayet Balikcıir 
Com. Acb. Militaire Sarikamiche 
Com. Acb. Oiv. Tchataldja 

" 
" 
" 

" 
Sarikamicbe 

Dir. Douane lmporlatioH lzmir 
Dir. Ecole des Arts Konia 
lng. en Chef Forets ltchel 
Oir. Bienı Nationaux lstanbul 

7-8-38 
28-7-38 
18 7-38 
19-7-38 
25-7-38 
17·8-38 
11-8-38 
27-7·38 
27-7-38 
28·7-38 
11-8-38 

18-8-38 
20·7-38 
27-7-38 
21-7'38 

13 -
11 
16 
16 
10 -

10-
15 

12 

11 

13 -
12 

1 1 
10 -

11 -

11 -

13 

12 -

1 1 
11 
13 -
10 30 

12 

J 1 
11 

111 30 
JO 
11 

10 
10 -
10 -
11 
ıı -
11 -
13 -
11 
11 -

15 -
10 -
11 

1 -

,-------------------------·------------------------------------·~ 
Puisaant deıinfectant, il assainlt la peau, et la rend douce el li11e. 

Servez-vous de Tarre chaque jour, t>t oublie?. a jamaiı infecllons, 

irritations, coupures. Tarr est la providence dcs bıırbcs. 

En vente chez tous les Fournisseurs 

SCHERK-Parfumer!e. Paris 

Pazartesi 18.7.938 

Font boru (Nafıa Vek.) N. 714 
Gliıerin (Aık. Fabr.) N. 714 
Havza ıehrinde yap. elektrik teıiı. (Havza Beled.) N. 720 
Beyaz ve arap ubunu ile zeytinyağ (Aık . Fabr. U. Müd.) N· 
Hilkumet konaQ'ı inş. (Ağrı Vil.) N. 742 
Barut deposu ile bekçi evi inş. (İnhiı. U. MGd.) N. 743 
Camii tamiri (İzmir Vakıf. Dir.) N. 743 
Sıhhi otomobil ve kamyon (Adana Beled.) N. 743 

"' Boş teneke (Aık. Fabr. U. Müd.) N. 743 
Sığır veya keçi eti (Çanak Mat. Mvk.) N. 743 
Yüksek Muallim mekt. kalorifer teıis. ( l.t. Nafıa Müd ) N 
Ak gürgen (DOY) N. 744 
Lamba şişesi ,, N. 744 
Sivas Batmüd. biaaaında yap. kalorifer tesis . (İnh. U. Müd.) ~ 
Antrasit ve kok kömürü <İıt. Gümr. Başmüd) N. 745 
Tayyare benzini (MMV) N. 745 
Makarna (İıt. Komut.) .\! 745 
Et (İat. Liıelftr SAK) .\! 745 
Sadeyağ (Maai.a Tüm.) .\! 745 
Veteriner eczası (MMV) .\! 746 
Elektrik teli (DDY) .\~ 746 
Havuz inf. (Senirkent Beled.) .\! 746 
Demir potrel (Karabiğa Beled.) X 1·16 
Ambalaj 1andığı (MMV) .\ : 746 
Şose tamiri (İzmir Vil.) .\! 746 
Yol tesviyeıi dst. Beled.) .\! 746 
Şaph çarık (iıt. Jand. SAK) .\ : 746 
Çamaşır yıkanmau (Yükı. Deniz Tie. Mek.) .~! 746 
Çorum orta okul bakiyei in,. (Çorum Vil.) .\: 716 
Velen1e (jand. Gen. Komut. Ank.) .\!: 746 
Erzak (Yüks. Deniz Tic. Mek.) .\!: 746 
Çorbalık pirinç (Kırklareli Tüm ) .\!: 746 
Sebze (İzmir Lvz.) ,\? 747 
Şoıe inş. (Akhisar Beled.) .\~ 747 
Yazlık elbise (Gümr. Muh. Gen. Komut. iıt.) .\! 748 
Sömikok (Adliye Vek.) .\~ 748 
Okul tamiri (Ank. Vat.) .Y 748 
Hükümet kon•i• inş. (Tuncelı Naha Mud.) J\! 7·'9 
Ekmt;k (Samsun Vil.) .\' 749 
Sabun (İzmir Lvz.) .\! 74H 
Süt ve kuru ot (Eıkişdıir Lvz.) .ı\~ 750 
Parke kaldırım inş. (Balıkesır Vil.) .\! 750 
Odun (Adana Tüm.) .\' 7:30 
Arpa (l.t. Beled.) .\'. 752 
Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk.) .\~ 752 
• Kırma makinesi, silindir makinesi (Kocaeli Vil.) .\! 753 
Tartı aleti (Tophane Lvz.) .\! 754 
Soğan ve patates (Kütahya Topçu Taburu SAK) .\~ 754 
Ecza sandığı (MMV) .\'! 755 
Otluk ve samanlık inş. (Es kişehir Çifteler Örnek Çiftl.) 
Erzak ile bez (Ordu Mem eket Haat. Başt.) .\• 755 
Dö,eme eşyaıı (Diyarbakır Nüınune Hast.) ,\ö 755 
İnhisarlar mamulatı nakli (Menin lnhiı. Müd.) .\ • 756 
Ateş tuğluı (DIJY) .\ • 756 
Arpa ve saman (Kırklareli Bcled.) .\~ 756 
Kömür nakli (DDY Malatya) .\! 757 
"' Bina ankazı (Ank. Deft.) .\~ 757 
Odun ve kömür (Gaziantep Trahom Müc. Hut.) .Y• 757 • 
Karton. ıünger, matbu evrak, etüv tamiri v.ı. (iıt. Bcle!

4 
Jandarma garnizonunda yap. su teıiıatı (Çanak. Nafıa M0 

Saman ve yulaf <Zonguldak Vil.) .\ö 758 
* Hurda demir (Sıımıun Vil.) .\: 7.18 
Pavyon inşaatı (İımir Beled. ı N. 759 
Göçmen nakli (ist. lakin Müd.) N. 'i59 I 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye ııittı r . 

Lundi 18-7-1938 -- -----
Constr. konak i ouvernemental (Dir. Trav. Pub. Toundjrli 
Pain (Vil. Sams :)ı. ıı) No 749 
Savon (lntendaııce lzmir) No 749 
Lait et foin (lııtcnd. Eskichehir) No 750 
Conıtr. paveı (Vil. Balikesir) No 750 
Bois (Div. Adana) No 750 
ViaC1de (Com. Ach. Place Forte Tchanaltkali-) No 752 
Appareil de pesage (lntend. Tophane) No 754 ~ 
Pomme de terre et oignons (Bataillon Artillerie Kutahiı) 
Caisıe pour med icament (Min. Def. Nııt.) No 755 . 1 
Constr. depôt pour paille et foin (Oir. Ferme Model ıı 

No 755 
Toile et provision (Hôp Rei· Ordou) No 755 
Articlf's cl'ameublement (Hôp . Model Oiarbalcir) No 755 
Transport d'articles monopoliıcıı (Dir. Monopoles Mersi" 
Briques refractaires (Ch. de Fer Etat) No 756 
Beurre (Oiv. Milit . Ma rıisa) No 7-45 l 
Articles pour veterinaires (Min. Def. Nat.) No 746 g 

(Lire la c;uite en 3me pare) 


