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a) MOnakasaıar 
Snat Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

inşaat, Ta111irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

' 

Okul binası inş . (temd) 
Kandıra kıs b h ı h h . B a ısının a ı azır arıtasının alınması 
Y eton bordürleri inş. : 268 m. 
angın •u deposu inı. 

Kartal rıht - · il 
Y . _ •m uzerı yo arının asfalt inı . 
•şılkoy H . . _ 

ava ıstuyon bınuı onünde yap. beton 

K 
asfalt pist inş. (temd) 

artal CHP b" 
1• ınaaı ve okuma 1alonunda yap. tadi-
•t ve taaıirat inı . 

Anku · 
d a zırut enstitüleri hinalarının yapılacağı hu-

ut dahilindeki arazinin halihazır haritası tan%ımi 
(şart. 8 ltr) 

Sineaıa b" 
A • ınası inş. (1 kısım) (temd) 

•rı meurlık iaş. (tcmd) 
Harta Gn D b' . • b · r. ınası ve müştcmılahnın harici sıvı, 

pu. 
aç. cks. 

n 

4167 -
37) -

• 1950 -
" 376'.\ 35 

kapalı z. 18172 53 

11ç. eka. 

paz. 1500 

2000 -
7637 99 
1382 92 

An;dana .ve boya itleri 
· Müzık Ôğ-r. ok. ilave kıımı inş. (şart. 46 kr) aç. elcs . 9111 80 

-~çlali_ Klinik •e İspençiyari alat, Hutane Lev. 
Yete· B · rıner ecaaaı; 7 kalem 
V •lttcryoloji alitı: 39 

cteriner 26 " 
Gliaerin: 8695-6955 k. " 

aç. eks. 

" 
" 

kapalı z. 

4800 -
2400 
2200 
k. 1 ıs 

~lektrik-Havagazı-Kalorifer (teıiaat ve malzemesi) 

Defterd l L b" ar•~ ı•aaında yap. k&lorifer teıia. (şart. 1 L) 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Tutuaı· 37 · tak.-~lbiae ve ıapka: 12 tak.· elbise: 35 tak. 

~ 
Cililı 

Çaaı tahtaaı: 10 aı3 

~kliyat - Boşaltma · Yülı.letme 
lnhiı 1 
P ar ar mamulatı nakli: 2300 t. 
oıta nakliyatı 

Mahrukat B · . ~zın, Makınc yagiarı v, s . 
Gııı: 107 t -- -

tı: 30 •nelc.e • benzin: 3-10 teneke - vakum ya· 
B teneke - valvalin: '4 teneke - üıtüpü: 10 lt. 
l(:nıın: 900.ııoo t. 

le komürll: 170 t. 

~üteferrik _ 

Elektrolit b le • 
KAtod bale ~ ır. 200 t . (şart. 450 kr) 
12.8.38 d ır.l JOO t. n 675 n 

•lınınaa e • 10•cağı ilin edılen 300 t . katod bakır 
G ı •arlına 

•1i111: l5600 •ar edıldi 
Hesap lllalt ' ~d . • katır nalı; 4400 ad. 
f p yulnr: 2~~eıı; 1 ad. - cetvel: 6 arl . (temd) 

ad .·yeaı t ad.·alafranga kaşığı: 50 ad.-gebre: 150 
kıl çul: 5;rbası: 250 ad.·kcçe belleme: 75 ad. • 

Arka ça t ad. • kıl kolan: 150 ad . 
şı: 

50 
n ası: 279 ad. - matra: 71 ad . • tüfek kayı· 

Sohk afd. • pall!ıka: 30 ad. 
"'· ı · aa J lt: 20 t 
"'' •ın : 377 . 

.d le 
•d.-yatak kılıfı: 82 ad. ·yaatık kılıfı: 109 

··e ın k e torba1t: 203 ad.-boı çuval: 100 ııd . 

~~Et, Sebze v. s. 

~oturt: 18 t. (t d) 
asuı • eaı 
d y •n•lcadın: 25000 k . . patlıcan: 25000 k. -

l<ur:ın.teıı: 15000 k.-bamya: 2000 k.-biber: 5160 le. 
S çayır otu: 30 t. 
adeyıt: 1 6 

A ' t. "rpa· 7000 
h • O k.-kuru ot: 25000 k.-saman: 15000 k. • 

2 
8!"•n tuıu: 200 k . 

·•Yhn 
Sade ya~ı: 500 k. - sabun: 1300 le:. 

Ş L Yat: 50000 it. (temd) 
·~•r: ıs t 

Ekınek it . 
' uru faaulye, ıüt, yofurt v.a. 

~Müzayedeler 
Kayın od 
lhı, ~nu: 5400 kent11l z· lllur çıçe~i: 5 t. 

•raat aleti 

l\nı.e ·ı 
A b rçı c çuvalı: 1660 ad. 

Ş ~ •laj •andıkları 
•ıı;crlea. f b . 
a
4 

e a rıka11 allt ve edevata 

!Aıınan L 
lllarıı;a lokomobil ve te ferruah 

kapah :ı. 20000 -

paz 

kapalı z. 20000 

aç. eks . 1361 87 

kap~lt z. 258170 
'4SUS 

kapalı ı. 90000 -
,. 

kapalı .ı. 

pa%. 

kapalı z. 

pa%. 

kapalı :ı. 

• 
paz. 

135000 

9240 -
800 -
681 25 

18 71 

2107 35 

638) 93 

1050 -
1680 -
4464 -

910 -
k. 1 15 
5025 -

aç . art. kent. O 04 

• 
" 

600 -

" 
273 

pu 

• 
" kapalı %, 11000 -

28 13 

280 22 
1363 

112 50 

103 n 

684 -

380 -
180 -
165 
750 -

1500 -

1501.1 -

ıoı 14 

14'077 
338 

5750 -
8000 

693 
60 
21 10 

140 

1"8 05 

479 O:l 

78 75 
126 -
334 80 

68 25 
· 125 -
376 88 

16 20 
675 --

2 1 

822 -

CHP Seyhan İlyönlc. Başlc . 13-7-38 itib. 1 ay 
Kandıra Belediyesi 27-7 38 15 -
Gölcük n 

Küre ,, 
Kartal " 
t~ t. Nafıa Müd. 

Kartal Beledi yeıi 

Nafıa Velı.ileti 

Bilecik Halkovi Baık. 
Kayseri 8elediye1i 
Harta Genel Dir. Anlc. 

Nafıa Vekaleti 

M. M. V. SAK 
n 

" ,, 

Nafıa V ckileti 

Edirne Belediyeai 

M. M. V. SAK 

inhisar. Kocaelı Başcnüd. 
Konya PTT Müd. 

İzmit Belediyesi 

Ankara n 
Harta Genel Dır. Anlı:. 

Ask. Fa br. U. Müd. Ank. 
,, 
n 

6-7-38 it!b. 21 fÜD 

26-7-38 11 
8·8-38 11 -

26-7-38 

3·8-38 

21-7-38 
22-7-38 
28·7-38 

2-8-38 

5-8-38 
5-8-38 
5-8-38 
8-8-38 

1-8-38 

~-8-38 

19-7-38 

26·7-38 
28-7-38 

27-7-38 

2·8-38 
10 8-38 

3-9-38 
3-9-38 

11 -

10 -

12 -
10 

10 

9-
9 30 

10 -
10 -

10 -

11 -

10 -

15 
13 -

1 1 

11 
10 -

11 
12 

Jndr. G. Kom. Ank. SAK 3-8 38 10 
Harta Genel Uir. Ank . 25-7-38 11 30 

" 8-8-38 12 30 

n 

Ankara Belediyesi 
Harta Genci Dir. Ank . 

Adana Tüm. SAK 
Selinıiye " n 

Ankara Valilıği 
Harta Genel Dir. Ank. 

" 

" 
Kırklareli Tüm. SAK 
Kara Ask . SAK 
Kırklareli Viliyeli 

15-8-38 

18-8-38 
8-8-38 

21-7-38 
3-8-38 

4 ·8-38 
12-8-38 
10-8·38 

10-8-38 
25 ·7-38 
20-7-38 

9-8-38 

10 

10 
11 30 

15 
10 -

9-
10 
12 

11 
17 
11 
15 

Kocaeli Orman Baımuavin. 28-7 ·38 15 -
15 .. 28-7-38 

Devlet Orman İşit. Karabük 22-7-38 13 -
Revir Amir. 

lat. Ask. Fabr. SAK 
Ank. PTT Müd. 
içe! Defterdar lı~ı 
Çavuşlu Köyü Muhtar. 
Kocaeli Nafıa Müd. 

22-7-38 
29-7·38 

14 

l ay zarfında 
1 hafta n 

3-8-38 11 30 

Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 

Kaatamoni Orman,Başmüdürlütünden: 

Cumhuriyet srazetHİnın 2- 7 ve 12 temmuz tarihli nüıha· 
larında Taşköprü kazası dahilinde Elekdağı Devlet ormanın· 
dan kesilmi' 11897 metre mikibı çam atacı hakkındaki ila
nın beıinci maddeainde teklif mektı,blarının kabul saatinin 
t-4 olmayıp t l e kadar olduğu tubiben ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komiayonundan: 

19 ve 20.7.938 günlerinde uat 16 da k•palı zarfla ekıilt
melerinin yapılacağı ilan olunan 2132 tane erad kaputu lle 
5133 çift erad fotininin eksiltmeleri meaai aaatinin detişnıeai 
dolayıaile birer srün sonra saat IO a bırakıldığını ve iıteklile· 
rioin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre tek
lif mektublarını ekailtme saatinden bir aaat evveline kadar 
Komiayona vermeleri ilin olunur. -M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komiayonundan: 

828 adet kazan boruıunun 3.8.938 tarihine raatlayan çar· 
şaml::a günü aaat 15 de kapalı zarfla münakaaasıoın icra cdi
lecej'i ilan edilmittir. 

Resmi dairelerin uat 14 tatiline binaen münakaaanın mez· 
kur ıün saat 11 de icra edileceğinden kapalı zarflann aaat 
10 a kadar Komiayonumuu vermeleri ilan olunur. 

~ ~ 

•• 
AKAS~ 

tn~aat . r :llU İ rat·Nafıa işleri ve .\\alzenıesi- HıUİia 

Nafia V ekilctinden: 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek %İraat enstitüleri bina· 

larının yapılacatı hndut dahilindeki arazinin hali hazır haritaıı
nın alınması İfidir. 

Keşif bedeli 1500 liradır. 
Eksiltme 3.8.938 çarşamba ilÜnü aaat 10 da Nafıa Vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odnsında pazarlıkla yapılacaktır. 
Eksiltıne şartnameai ve buna mütcfferi evrak 8 kuruş bedel 

ınukotbiliııde yapı iıtleri umuın müdürlüğünden alınabilir. 

isteklilerin 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve Nnfta Veki.letınden nlınnıış harita işleri müteahhitliği veaikaat 
göstermeleri lazımdır. 

• • 111 Ek.iltmeye konulan iş: Ankara Müıik Öğretmen okuluna 
ilave edilecek kısım İuliaalıdır. 

Keşif ltedeli 9111 lira 80 kuru,lur. 
Eluiltme 2.8.938 sah günü saat 10 da NafıaVekileti yapı itleri 

ekailtme komisyonu odasında açık eksiltme uıulile yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mütefferri evrak J6 kuruş bedel 

mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
lateklilerin 6R4 liralık muvakkat teminat vermeleri ve yapı 

itleri umum müdürlüğünden en aı: 5 bin liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair müteahhitlik vesikau ibrazı lazımdır. 

Harta Genel Uirektörlüğünden: 
Harta gn. Dr. dnire binasi le müştemilahnın harici sı · 

va, badana ve boya işleri cksiltmiye konulmuştur. Eksilt
me 28.7.938 perşeınhe günü saat 10 da Cebeci'de Harta 
Gn. Or. binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 138:l lira 9'~ kuruş, muvakkat teminatı 
103 lira 72 kuruş olup maliye makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

C. H. P. Seyhan İlyöokurul Başkanlıtından 
Adananın Adttsokağı mııhnllesiııde yeniden yapılacağı ve 12 

Temmuz 938 ulı günü ihale olunacağı ilan edilen (4167) lira ke
şif bedeli okul binası inşaatıııa istekli çıkmadığından 13 Temmuz 
938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve pazarlıkla ihaleıine ka
rar verilmiftir. 

İstanbul Nafta 1iidürlüğiinclen 
R.8.938 tarih pnzarlı'si günü saat 1 l de lstaııhuldn Na

fıa Müdürlüğü E ~::ıiltme Komi yonu oda mcla 18 172,53 lira 
kei'if bedeli Yeşilköy Hava istasyon lıinası önünde yapılacak 
beton a::: falt pist inşaatı kapalı zarf u:;ul•le ek:siltmcye ko
nulmu~tur. 

Mukavele ck .;: iltme bayındırlık iş leri genel ve 
fenni şarltıameleri, proje, ke~if hula asile buna 
diğer evrak daire .inde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1363 liradır. 

hususi ve 
müteferri 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az l 5000 liralık bu 
işe benzer i ş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu ve
sikalara i tinaden Nafın Vckuleti ıı den a lınm1ş 938 senesi eh-

• 
•• 
&· 

•• 
t• 

~' 

•• 
ta 

•• 



Jiyf>t ve Ticaret Odası vesikaları ve kapalı zarf'larını 8.8.938 
pazarte..:i günü saat 10 a kadar l::ıtanbul Nafıa Müdürlüğü· 
ne vermeleri lazımdır. 

• * • 
Sirkecide yapılacak ambar binası in,aatı. Bak: Orman koruma 

Genel Komut. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at.:_ 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiayont·ndan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2400 lira olan 39 kalem 
bakteryoloji alat ve malzemesi açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. Eksiltme 5 ağustos 938 cuma günü saat 9,30 
da MMV satınalma Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 180 
lira olup şartname ve liıtesi Ko. da görülür. · 

• * * Beher kilosuna tahmin eailen fiyatı l 15 kuruş olan 
8695 ila 6955 kilo gliserin kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 8 ağustos 938 pazartesi giinü saat 
10 da MMV satınalma ko. da yapılacaktır. ilk teminat 
750 liradır. Şartname parasız olarak ko. dan alınır. 

• • * Hepsine tahmin edilen fiyatı 2200 lira olan 26 ka
lem veteriner alat ve malzemesi açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. Ekslitme 5 ağustos 938 cuma günü saat 10 da 
MMV satmalma komisyonda yapılacaktır. İlk teminat 165 
liradır. Şartname ve liste Ko. da görülür. 

* * * Hepsine tahmin edilen fiyatı 4800 lira olan yedi 
kalem veteriner ecza açık eksiltme satın alınacaktır. Ek 
siltme 5 ağuıtos 938 cuma günü saat 9 da MMV satın
alma ko. da yapılacaktır. İlk teminat 380 !ira olup şart· 
name ve listesi ko. da görülür. 

&;!!:!!!!!!!!~~·~n·~-~-~!!!!!'!!'~H~--~·~~~~!!!!'!~~!!!'.!!!~~!!!!!!!~==~·~--!!!!'!FR~~=~=~!'l!l!!l!!IJ~!!!!i 

Elektrik, Havagazı, l' aloriier Tesisat ve Malzem. 
w ----- • --- ------------

Nafıa Vekaletinden: 
Ekıiltmeye konulan iş: Ankara Maliye V kileti mahzeni evrak 

ve defterdarlık binasında yapılacak kalorifer teaiıatıdır. Keşif 
bedeli: 20.000 liradır. 

Eksiltme l.8.938 pazartesi günü saat 10 da yapı işleri ekıilt· 
me komiıyonu odasında kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

Ekıiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel 
mukabilinae Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

lst~kliler 1500 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekaletinden alınmış en az bir defada 10,000 liralık kalorifer işi 
yapbtına dair vesika göstermeıi lazımdır. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Edirne Belediye Reisliğindeo: 

37 takım tulum 6 lira tanzifat ameleleri için 
12 kalem elbise ve şapka 17 lira zabıta memurları ıçın 

35 takım elbise 12 lira Müstahderuini bolediye 
için 

Yukarıda cins, mikdarı ve muhammen bedelleri göste
rilen elbiseler münakasaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 5 
Ağustos 938 cuma günü saat 11 de teminat makbuılarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
Şartnameler ve nümuneler Belediye yazı işleri kalemin
den görülebilir. 

Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma omiıyonundan: 

On metre mikabi cilalı çam tahtası pazarlıkla 1aho ahooa 
caktır . Jstekliler pazarlık günü olan 19.7.938 aalı 2ünü ıaat 10 da 
M. M. V. aatınalma komiıyonunda teminatlarile birlikte bulun• 
maları. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ·iart v. s. 
izmit Belediyesinden: 

Belediye için lüzumu olan 107 teneke gaz, 340 teneke benzin 
30 teneke vakom j ağı 4 teneke valvalin ve otuz kilo üstüpü 15 
gün müddetle açık eksiltme ile ilin edilmiı iıe de istekli çık· 
madığıadan pazarlık suretile alınmasına karar verilmiştir. 

Muhammen bedel bin üç yüz altmıt bir bin lira sek.en yedi 
kuruş olup muvakkat teminat 102 lira 14 kuruttur. 

İhale 27 tf:mmuz 938 tarihine rastlıyan çarşamba günQ aaat 
11 de yapılacağından isteklilerin belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 

Harta Genel Direktörlü~üuden 
Harta Gn. Direk. kıta ı için 170 tun kok kömürü ek

siltme suretiyle alınacaktır. 
Eksiltme 10 ağu..;to .. 938 çarşanıha günii snat 10 da Ce

becide Harta Gn. Drk. Lina:sınJa satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

.Muhammen bedeli 4505 lira, muvakkat teminatı 338 li
ra olup vezne makbuzu veya hanka mektubu kabul olunur. 

••• 
180 ton mefe kömürü ahnacaktır. Bak: İst. Lvz. amirliti SAK 

ilanlarına. 

A\iitcferrik 
Çorum Belediye Başkanlıtın.Jan: 

Aşağıda yazılı tertibte ve uaafı haiz bir araıöı: makıneai açık 
uıul eksiltme ile alınacaktır. 

Makine 2,5 tonluk, Fort marka 938 modeli 8 silindirli olacak, 
makinenin 10 metre ıu almağa mahıus ıepetli ala hortumu, 2 
adet pirinç horl• m borusu, 50 metre hortumu aarabilecek bir do· 
labı ve bir merdiven bulunacaktır. 

Muhammen betleli ~50 liradır. Yüzde 7,5 muvakkat teminat 
~U liradır. 

Ekıiltme 22.8.38 paıarteai günü saat 10 da lııelediye dairesin- ı 
de yapılacaktır. Ekıiltme şartnamelerini belediye dairesinden her
kes alabilir ve arzu edenlerin adreslerine posta ile gönderilir. 

Harta Genel Direktörlüğünaen 
Harta Go. Drk. kitası için 200 ip yular, 50 adet alafranga 

kaşağı, 150 ~ebre, 250 yem torbesı 75 adet keçe belleme, 50 a
det kal çul, \50 adet kıl kolan ekıiltme ıuretiyle alınacaktır. 

EkıHtme 8 ağu.toı 938 pazarteıi günü Hat 12.30 da Cebeci 
de Harta Gn. Drk. binasında S.-.tınalma Komiıyonunda yapılacak
tır. Muhammen bedeli 6~1 lira 25 kuruş, muvakkat teminatı 51 
lira 10 kuruş olup maliye makbuzu veya banka mektubu kabul 
olunur. 

• • • Harta i'lerl poligon kemi yatı vaziye hen batında kullanıl
mak üzere evvelce ilin ve ekıiltmeye konulan bir hesap maki
nesi ve 6. cetveline ekıiltme günü talip çıkmadığır\dan 2490 aa
yılı kanunun 43 madcleaine tevfikan tekrar ekıı iltmeye konulmuş

tur. Eksiltme 25. 7.938 pazarteıi günü saat l 1.30 da Cebeci'de 
Harta Gn. Drk. binasında Sahnalma Komiıyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 800 lira, muvakkat teminatı 60 lira olup vez-
ne makbuzu veya banka mektubu kabul olunur. - --

• • * Harta Genel Drk. kıtası için 279 adet arka çımtaaı, 71 a
det matra, 50 adet tüfek kayışı, 30 adet palaska eksiltme ıu re· 
tiyle alınacakktır. Ekıiltme 15.8.838 pazart,.si günü saat lO da Cebe
ci'de Harta Gn. Drk. binasında aatınalma kemiıyonunda yapılacak
tır. Muhammenbedeli H\71 lira, muvakkat teminatı 140 lira 32 
kuruş olup maliye makbuzu veya ban"ka mektubu kabul olunur. 

• • * Harta Gn. direktörluğü kıtası eratı için ?.77 ade t 
kilim, 82 adet yatak kılıfı, ] 09 adet ya stık kılıfı, 203 a
det ekmek torbası, 100 arlet boş cuval eksiltme su.rdi le a

lınacaktır. 
Eksiltme 8 ağustos 938 pazarte:-.i günii ~aat 1 l ,30 da Ce

becide Harta Gn. Od•. binasında satmalıııa komi:;yoııur11la 

yapılacakt ı r. 
Muhammen bedeli 2107 lira 33 ırnruş, muvakkat temi· 

natı 158 lira 5 k uruş olup maliye nıaklıuzıı veya banka 
mektubu kabul olunur. 

Ankara Belediye Riyasetinden: 
Şehir yolları için lüzumlu olan 20 ton soğuk asfalt pazarlı ki a 

ıatın ahnacaktır. 
Talip!eri1a 18.8.938 tarihine kadar her pazartesi ve per,embe 

günleri saat onda toplanan belediye encümenine mür<!'ca atları 
veya teklif göndermeleri ilan olunur. 

Jandarma Genel Koınutadlığı Ankara Satıııal ma Komisyonunda·n 
Tamamına 92 iO lira kıymet Lıiçilen on be~ bin altı yüz 

gt:yim çe~itli at ve dört bin dört yüz geyiın katır nalı ka
palı zarf usuluile 3 - 8 · 938 ~,:ar~amba günü saat 10 da 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek oları 
bu eksiltmeye girmek i~tcy ıılcriıı altı yiiz dok ::ıan üç liralık 
teminat vezne makbuzu veya banka mektubunu ve şartııa · 

ınede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektubunu belli gtiıı 
saat 9 a kadar komisyona vcrmi~ olın :iları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüdüğü Salmalma 
· Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 90 bin lira olan 2Cı0 lon elektro· 
lit bakır Askeri fabrikalar urnum müdürlüğü merkez sa· 
tınalma komisyonunca 3 eylfıl 938 cumartesi günü saat 
l 1 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartuame 4 lira 50 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin muvak
kat teminat olan 5750 lirayı havi teklif ınektublarını 
mezkur günde saat 1 O a kadar komisyona vermeleri. 

* • * 12.8.38 cuma günü saat 11 ele kapalı zn r{la ihale 
edılcceği Re:sıni Gazclı', Aı ı karada UJu ._, İ slnıılrn lda Son 
Posta gnzetelerile 23. 25. 938. 30 l luzira ıı 938 tar ihinde i 
l ruı edilen 300 ton lrndcıt hakırm ş.ırtrıanw inde deği~iklik 
yapıldığından bu bakını aid ııı cı kıir günlerde ç ı kım ilanlar 
lıüküm.;iizdür 

* • * 300 ton katoJ bakır nlırı ncak . 
Tahmin edilen bedel i 135,000 lira olan 300 ton k aıud 

bakır Askeri fabrikalar umum müclürlüğii merkez salırı alma 

komisyonunca 3.9.38 cumartesi güııü saa t 12 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 

Şartname 6 lira 75 kuru~ mukabilinde komi:syondan ve
rilir. Talihlerin nıuvakk.at teminat olan 8000 lira} ı havi tek
lif mektublarını mezkur günde saat 11 e kadar komisyona 
vermeleri. 

• * • 
Muhtelif preı tezi'ahı Y.a. alınacaktır. Bak: O.OY. ilanlarıoa. 

1 Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Har~a Genel Direktörlüğünden: 

1- Harta Gn. Drk. kıtaaı için 5 bin kilo patates ve 5 bin 
kilo kuru •otan ekıiltme ile alınacaktır. 

2- Ekıiltme 29.7.3& cuma günü ıaat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında aatınalma komisyonunda yApılacaktır. 

3- Muhammen bedeli { 50 lira, muuakkat teminatı 48 lira 75 
kuruştur. 

• • • Harta ıreael direk. kıt' ası erahnın temmuz 939 sonuna kadar 
günlük ihtiyacı için eksiltmeye konulan koyun, keçi, sığır elinden 
en ucuz olanı alınmak üzere 10 bin kilo et eksiltme neticesinde 
teklif edilen 27 kuruş 50 1antim fiat genel direkll>rlükçe ıali görül
düğünden on fÜn müddetle tekrar ckıiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 25.7.938 pazartesi ıünü ıaat 10 da Cebec i.le Harta gn. 
Drk. binaıında satınalma komisyonunda yap ılacaktır. Muhammen 
bedeli 2750 lira, muvakkat teminatı 206 lira 25 kuruttur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Makamca pahalı ıörülen İstanbul Komuhınlıima bağlı birlikltl' 

ihtiyacı olan aşağıda yazılı beş kalem taze sebze 30 temmuz 938 
cumartesi günü saat 11 de tekrar kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Miktarı Muham. tutarı ilk teOI• 
Anekadın fasulyuı 35000 2975 223 t3 
Patlıcan 35000 2275 170 ~ 
Domatu 14600 1022 76 D.I 

Bamya 6450 967,5 7'l ~ 
Yetil sivri biber ~()() 125 9 38 

Hepsinin tutan 7364,50 Hepsinin ilk tem. 552·~ 
Şartnameleri hergün kom:syonda ıörülebilir. İsteklilerinin ilk t~ 

minat makbuz veya mektublarile 2490 Nyılı kanuoua 2 ve 3 ü~· 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinde' 
en az bir ıaat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda Koıllıl' 
tanlık aatınalma komisyonuna vermeleri. 

• • • Çatalca müstahkem mevki komutanlığı birliklerile reviri11İ' 
ihtiyacı olan 6800 kilo koyun eti satıu alınacaktır. Açık eksiltııt' 
ile ihaleıi 22 temmuz 938 cuma günü 1aat 11 de yapılacaktır. rd' 
hammen tutarı 2244 liradır. İlk teminatı 159 liradır. Şartnamesi be' 
a-ün komiıyonda (Örülebilir. 

• • * Çatalca müstahkem mevki komutaniığı birlikleri ihti)"eı 
olan 485000 kilo sığır veya keçi etlerinin fiatı müsaid olan s•t~ 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 22 temmuz 938 cuma fÜnÜ sP' 

11,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarları sığır etinin 13337 Ji~ 
50 kuruş ve keçi etinin 7760 liradır. İlk teminatları ııfcır etili~ 
1001 lira, keçi etinin 582 liradır. Şartnameıi hergün komiıyo.,... 
ıörülebilir. İıteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2e 
ıayılı kanunan 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile her•~ 
ihale rünü ihale 1aatinden en az bir ıaat evveline kadar te1<1 

mektublarını Fındıklıda komutanlık Satınalma komiıyonuna ~ 
meleri. 

• • • Karadeniz Boğazı Birlikleri için 66300 kilo sığır veya "' 
çi etle rinden fiatı müsaid olanı satın alınacaktır. Kapalı zarfla ilı" 
lesi ~2 temmuz 938 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Muharnı1"' 
tutarı sığır elinin 21879 lira ve keçi etinin 13923 liradır. İlk tJ. 
natları sığır etinin 1641 lira ve keçi et inin 1044 liradır. Şartnaııı' 
komisyonda her gün görülebilir. 

• • • Karadeniz Boğazı Birlikleri için 10000 kilo koyun eti il~~ 
almacaktır . Açık eksiltme ile ihalesi 22 temmuz 938 cuma g\J 
saat ıo,:ıo da yapılacaktır. Muhammen tutarı 3900 liradır. İlk tctl 
nah 293. liradır. Şart namesi her gün görülebilir. ~ 

• • • ihale günü talibi çıkmadıiından ihalesi on gün uzatıla11 
tanbul komutanlıiına bağlı birlikler için 10 bin kilo pilavlık ve J 
bin kilo çorbalık pirincin açık eksiltme ihalesi 16 temmuz 938. 'ı 
günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı pilavlık pirıll 
2350 ve çorbalık pirincin 1200 liradır. Her iki pirincin ilk teıııiıt' 
267 liradır. Şartnamesi her rüo komisyonda görülebilir. 

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan 
Kor merkez hastahanesindeki tecrübe hayvanlarının sene1~ 

4440 kilo yonca 5882 kilo kepek 968 kilo havuç 4864 kilo pa"~ıı 
1472 kilo lahanası açık eksiltmeye konmu,tur. İhalesi 29.7·" 
cuma rünü saat 10 da kor satınalma komisyonunda yapılacıılıl' 
Muvakkat teminatı 46 liradır. Taliplerin muayyen günde koıni•f 
na müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan; 
Ankara rarnizon müeıseıeleri ihtiyacı olan 24 bin kilo reçe 

kapalı zarfla eksiltmeı inde teklif edilen fi nl pahalı görüldiiğÜ"ıft' 
pazarlıkla ekıiltmesi 21 temmuz 938 saat 12 de Anknra le\'•-' 
amirliği satmalma komisyonun yapılacaktır. 

(Devamı 4 üncü aahifede) 

Yüksek IViühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Münakasaya konan Muham. Pey Pazarlık E~,i~ 
mevaddın cinsi Miktarı !!!!_ı:l .!..~~ .!!!:.!!!.! !.!!!!.. n~ 
Beyaz peynir 220J k. 42 00 00 53 27.7.38 10 p•j 
Kaşar peynir 600 k. 60 50 
Yumurta 53000 adet 1 50 
Soğan :>200 k. 3 00 108 83 27.7.38 10 30 
Pat.ııleı 10000 k. 5 00 

l - Mektebin 1938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiytlçt/ 
pazarlığa konulmuştur. ~ 

2- Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bede!, 
ve ilk teminatları pazarlığın tarih ve saatleri hizalarında gb" 
rilmi,tir. ,J 

3 - İstekliler 938 mali senesine ait Ticaret odası vesi kal,,. 
göatereceklerdir. I 

4 - Şartnamelerini ~örmek iıteyenl~rin hergün Ye ekıiltıt'/ 
gireceklerin belli gün ve saatta GümQşıuyunda mektep b1, 
dahilindeki Komisyona miıracaatları ilan olunur. (~ 

1- Eksiltmeye konulan iş: Trabzon içme ıu 

bedeli 517,999 lira 83 kuruştur. / 
2 Ekıiltme 1 .8.938 tarihine raatlıyan pazartesi güoii /. 

12 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme ı' 
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lıtekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projeıi, b•Y', 
lık ifler genel şartnameıi, fenni şartname ve projeleri 25 Ji' 
kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlü(ünden alabilirler· 
siltmeye girebilmek için iıteklilerin 2t470 liralık muvakk•~ 
minat vermesi 200 bin liralık içme ıu işlerini taahhüt etiip 
fakiyetle bitirdiği ve bu k abil ıu işlerini başarmakta fenoi 
biliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınacak fenni e 
ve müteahhitlik veailı a11 ibraz etmesi. 

.ta- isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıl• 
t nn bir saat nveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne ıfl 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
edilmez. (2287) (4352) ı 
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- 18 Temmuz I~ MUNAKASA GAZETESi S!lb;fo 3 

1 İnhisarlar U. füdürlüğü~ . en:J 
l - İdaremizin Üskiirlar depolar gurubuna b tğlı Şcm · 

sipaşa işleme evi ve bürolarında şartname.si mucibince 
Yapılacak olan transit mahalli demir camekan, banko ve 
sıhhi tesisat İfİ açık eksiltmeye konmuştur. 

. . ,.. .. - . 
lstanbul levazım Ami_Pli~i _ ilanları . 1 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
1- Orman Koruma Genel Komutanlığı için lstanbuldn • Sir· 

kecide yaptırılacak ambar binasının inşası kapalı z11rf usulile 
ekıiltmiye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 4827 lira 40 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 362 liradır. 

3- Eksiltme 25.7 938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve M11bayaat Şubesin· 
Cieki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

.. 4- Şartnameler 12 kuruş bedel ~ukabilinde hergün 
sozü geçen şubeden almabılir. 

5- isteklilerin kanunen keadilerindon aranılan vesaik 
ve _yüzd~ 7,5 ?.'üvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayın edılen gun ve saatta yukarıda adı geçen Komisyo· 
lla aehneleri ilan olunur. (4334) 3 4 

* • • 
1- Şartnamesi mucibince 27 adet Dürbin açık eksilt

tne usulile satın alınacaktır. 

. 2- Muhammen bedeli maateferruat 2 adedi beheri 115 
ıra 25 adedi 65 şer lira hesabile tamamı 1855 lira ve 
uvakkat teminatı 139.12 liradır. 
3 - Eksiltme 27 .7.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 

a;\t 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayr at Şubesindeki 1 K . ım omisyonunda yapılacaktır. 
~- Şartnameler parasız olarak herg-n ıöıü geçen 

u eden alınabilir. • 
5

- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
e .Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için 
a~ın edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 
e nıeleri ilan olunur. ( 4380) 3 - 4 

80 

27 81 

92 10 

00 00 

Pey parası 
Lira Kr. 
~--~ 
73 82 Laleli yeni Kemal paşa mahallesinin Güm-

23 24 

88 77 

2 10 

6 91 

7 50 

rük emini sokağında yt!ni 26 No. lu ve 
179 M. Mdaki kuyumcu Bnhşayış vakn11· 
dan arsanın tamamı. 
Fatih Sarıgüzelde Hüsrev paşa türbesi 
karşısında İvaz efendi Vakfından 2.31.84 
M. 2 ki arsanın tamamı üzerinde mevcut 
bir miktar enkazile beraber. 
Taş kasapta Molla gürani mahallesinin 
Hayrettin paşa sokağında 4 No.lu ve 1555 
M !!-ındaki arsanın tamamı. 
Çarşı Kazazlar Orta sokak 29 No.lu dük
kanın L 3 hi~sesi. 
Mevlevihane kapısı cıvarında Melek hatun 
mahallesinde Cami sokağmda 154.50 M 2 
ında Melek hatun camii muezzinin meşru· 

tnhane arsasının tamamı. 
Topknpıda Çivi zade nam diğer Karabaş 
Mahmul Ef. mahalleıinde cami çıkmazın· 

da 30 No. lu 183,81 M 2· ındaki ınezkür 

y cami imamın me,rutahanc! arsa11. 
uk~rda Yazılı emlak 15 gün müddetle açık ·artırmaya ç ı knrıl

•ttır, _Ihaleai 30.7.938 cumartesi günü saat 10 dn icra edile ceğin
:eta.lı~lerin Çemberlitatta Vakıflar Başmüdürlüğü .Mnhlülat kale · 

nıuracaatları, (4427) 

r:=================~~::::~-;:--::;;~~~=======-----= -- - -

D.D.YouARı İSLETME u. MuoÜRLUGÜNDEN 
• 

~~============c.=:=o..==--=_:._=~-----
~ :~ı•da rtıuhammen bedelleri ve muvakkat teminatları ya:zılı 

r4e ~ 2 !ur:ıq> tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartı le 1 H. HU8 
fil Artık e i''Jnü saat 11 den itibaren sıra ile ve kapalı nrf usu · 
8 n. •rıtda id1tre binasında satın alınacaktır. 

kk u ııe i'İrınek isteyenlerin aşağıda gösterilen mikdarda mu· 
hh~\ teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
lbiııtylk "Reıikalarını ve tekliflerini aynı . gün saat 10 a kadar 

on . l' d ş eıı ığıne vermeleri lazım ır. 
)';rtnaıneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 

arpa••da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(4494) 1 -4 

rup Muhammen Muvakkat 

_ Tezgihın Cinsi 

:~r •det çapak alma preseai ) 
oır •det eivata ucu freze tezgihı ) 
s·ç adet civata dış açma tezgahı ) 

ır •det otomatik rondela kesme ) 
I tezgahı ) 

i:·i adet çubuk kesme tezgahı ) 
İk~ •det döner kok ocağı ) 

1 
•det frikaiyon cıvata ve periin) 
preıi ) 

h,· ı •det •omun otomatı ) 
Bir •det } 
B • ,, 

ir •det otomatik somun dit açnıa) 
tezgibı ) 

bedeli teminat 
Lira Lira 

40000 3000 

20000 1500 

• • • 
d•reı:njz . . . . . b. aen e•velce ilan · ıneaaı aaatlerının değışmesıne ın 
~ş olan 5932 lira 85 kuruş bedelli 19 kalemden ibaret flanç· 
~e boru, ambuvatmanlı dökme boru, dirsek, vana gaz bo· 
ııbj malzemeye ait ekıiltme 21. 7.1938 perşembe günü saat 

tn 22.7.938 Cuma lfÜnü saat 12 ye tehir edilmiştir. 
.una binaen teklifi muhtevi zarfların 22.7.1938 cumn günü saat 
l~r~ kadar Haydarpatada aar binası dahilindeki Komiayon 
tıne verilıneai lazımdır. (4475) 3-4 

Beher kilosu111\ 4 kuruş tahmin edilen 180 ton meşe k8mürü
nü'!l kapalı zarfla ekailtmeıine istekli çıkmadığından pazarlı~la 
eksiltmesi 26 temınuz 938 salı günü saat 10,30 da Tophanede !•
tanbul ı .~vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ilk 
teminatı 540 liradır. Şartnameıi Komisyonda görülebilir. İatek· 
lilerin kanuni veaikalarile beraber belli saatta Komisyona gelme· 

2- Keşif bedeli "22.209 yirıni iki bin ikiyüz dokuz,, lira 71 ku
ruş ilk teminat "J665 Bin altıyüı altmış bet,. lira 73 kuruştur. 

3- İhalesi 4 ağustos 938 perşembe günü saat onda Ankarada Ko· 
mutanlık Satınalma Komisyonunda yııpılacaktır . 

ı~ri. (84) (4573) 1-2 

• • • 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseut için 609500 kilo 

tutuşturma odunu 25 Temmuz 938 pazarteai günü saat 12 de 
Tophanede Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7314 lira ilk temi· 
nah 5t8 lira 55 kuruştur. Şartnamesi Komiayonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel Komisyona verm~leri. (58) (4263) 3-4 

• • • 
Davutpaşa Hkeri fırını için yüz bin kile fırın odunu 2~ Tem· 

muz 938 pazartesi günü saat 11 d~ Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1200 lira, ilk teminatı 90 liradır. Şartnameıi Komiayonda 
a-örülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatta 
Korrisyona gelmeleri. (59) (4264) 3-4 

• * • 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müeaııesat için 104000 kilo 

patlıcan', 39800 kilo kırmızı domates, 10300 kilo bamya, 1~50 ki· 
lo ince büber, ~00 kilo dolmalık bGber, 9700 demet maydanoz 
25 Temmuz 938 Pazartesi günü saat 11,30 da Tophanede Leva
zım amirliği Satınalma Komiayonunda kapalı zarfla ekıiltme'li 
yapılacaktır. Hepsinin tahınin bedeli 7339 lira, ilk teminata 550 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi Komiayonda görülebilir. Anadolu 
ciheti ayrı İstanbul ciheti ayrı ihale edilebilir. İsteklile:-in kanuni 
yesikalarile bc.raber teklif rnektublarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona ve rııı c leri. (55) (4260) 3 4 ... . 

Tophane Askeri fırını için 400000 kilo fırın odunu 25 Temmuz 
938 Pazartt:ııi günü sııat I0,30 da Tophanede Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 4800 lira, ilk teminatı 360 liradır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. lstelclilerin kanuni vesikalarile beraber belli natte 
Komisyona gelmeleri. t60) (4265) 3-4 

4t * • 
Pangaltıda bulunan Süvari binicilik okulunun 365 lon kadar 

eşyası Ayazağndaki yeni okul binasına taşınaca ' lır. Par:arhkla 
eksiltmesi W temmuz 9.~A çarşamba g iinü saat 11,30 d a Topha· 
nede İstıuıbul Levazım Amırliği Satınalma Komisyonunun yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bcc{di 912 buçuk lira tem i natı 137 lira· 
dır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi · 
kalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. ((70) (4387) 3-3 

• * • 
Maltepe piyade atış okulunda elektrik tenviratında kullanılan 

36 ve 7 beygir ku vetinde iki ınotör teferrüatı ile bHa_ber 2H 
temmuz 93R cuma günü saat 11 de Tophanede Levaı:ım Amirli~i 
Satınalma Komiayonunda açık .arttırma ile satılacnkhr. Hepsinin 
tahmin bedeli 116.t Jira teminatı 174 lira 60 kuruştur. Şartname· 
si Komisyonda ve motörler okulda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. (73) (4390) 2-4 

* * • 
Maltepe Askeri Lise,i, Ölçme Alayı Zeytinburnu hastanesinin 

24120 kilo yoğurduna talip çıkmadığından pazarlığı. 22 temmuz 
9.~8 Cuma günü ııut 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa· 
tınalma Komiayonunda yupılacaktır. Tahmin bedeli 4221 lira, ilk 
teminatı 316 lire. 57 kuruştur. Şartnamesi Komiayonda görülebilir. 
lsteklilrrin kımuni vesikıılarile beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (81) (M71) 2 - 3 

1 . . . 

. Hari~i AskePi KrfaafJ.1~6ları 
. "" . . . ~ .. & ... ~ t ... ' .,.~ •• t. ~ .. !D 2 

336000 kilo kuru yemlik rot satın . alınacaktır. Tahmin bedeli 
1 !1288 liradır. Otun evsafile teslim mahal ve şartları 'artnaınesin
de yazılıdır. Şartnamesi Urfadaki Askeri Satınalma Komisyonun
dan para.sız alınabilir. Eksiltme kapalı zarf usulile olıJp 3.8.938 
çarşamba günü saat 16 da Urfada Askeri Satıoalma Komiıyonun· 
da yapılacaktır. İlk teminatı 1146 lira 60 kuruştur. Teklif mek· 
tup'arı 3 8.938 saat 15 e kadar Satınalma Komisyonuna makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. (116) (4576) 1-4 

• • • 
Aydın Birliğinin ihtiyacı için 6 JOOO kilo Sığır veya keçi veya 

koyuneti kapalı :zarfla eksiltmeye konın ıştur . Hangisi ucuz olur· 
aa 0 cin• etin ihalesi ynpılauktır. Bu üç cina et her talip tara· 
fından bir zarf içinde olmak Üzere her üçüne de ayrı ayrı fiyat teklif 
edilebileceği gibi bir cinı ctede fiyat tekl:f edilebilir. ihale 18 a· 
ğuatoı 938 perşembe günü saat 15 te Aydında Aıkeri Satınalma 
Komiayonunda yapılacaktır. Sığıretinio muhammen bedeli 15250 
lira keçi etinin 15250 lira koyunctinin 24400 liradır. Sığırctioin 
ilk teminatı 1143 lira 65 kuruş keçi etinin 1143 lira 75 kuruş ko· 
yuoetinin 1830 liradır. Şartnamesi Aydında A~keri Satınalma Ko· 
misyonunda latanbul ve Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komi11yonlarıoda görülebilir. Talipler teklif mektublarını kanuni 
vesikalarla birlikte ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu· 
kabilinde Komisyona verilmesi. ( 112) (4521) 1 - 4 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için 33350 kilosade yağı kapalı 
zarfla müoakaaaya konmuştur. ihalesi 29.7 .938 cuma günü saat 
11 de İzmir Bornovada Aıkeri Satınalnıa Komisyonunda yapıla· 
caktır. Umum tahmin tutarı 31682 lira 50 kuruş olup ilk temi· 
natı 2376 lira 19 kuruştur. Şartnameai hergün Komisyonda girü
lebilir. İsteklilerin bildirilen ihale günü ve saatından bir saat ev
vel teklif ve teminat mektuplarını makbuz karşılığı lznıir Borno· 
vada Askeri Sntınalma Komisyonuna vermeleri. (78) (4271) .1-4 

4- Bu buıusa aid plan şartname ve keşifler mezkur Komia· 
yondadır. (4566) 1-4 

- -- -!2!!!Z! :ıı • 
İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın cinsi Miktarı Beher kilonun iık tem. Eksiltme şekli 

---tahmin bedeli Lira Kr: ğiin ve aaati 

Ekmek 

Sade yağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç Bursa 

34100 ki. 

4700 

4700 
4000 

30CO 

Kuru çah fasulye 
Kuru barbunye 
Kırmızı mercimek 
Yeşil mercimek 
Nohut 

3200 
1200 
600 
750 
800 
6{)0 
390 

Bulqur 
Buğday 

Kuru soğan 
Patates 
Kuru sarmısak 

Pirinç unu 
Un ekiatre 
Makarna İmrikli 
Şegriye imrikli 
lmrik 
Nişa1ta 

Ararot 

Beyaz peynir 
Kaşar peynir 

Süt 
Kaae yoğurdu 
Kaymak 

Silivri yoğurdu 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 

Tavuk eti 
mndi eti 

Tereyağı 

Yumurta 

5600 
6200 

55 

200 
4300 
900 
3.~0 

330 
125 

31 

2500 
1350 

5800 
7800 

220 

2750 

2800 
1800 
2750 

800 
800 

580 

4300 

Elmn Giimüfhane 4500 
Elma Amasya 4500 
Ayva 850 

Portakal(Dörtyol) 1 1750 
Portakal ı Alanya) 6750 
Mandali:ıa 4400 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot 

Odun gürgen 
Odun meşe 
Mangal kömürü 

1500 
2000 

150 
300 

470 Ç. 
370 Ç. 

4500 K. 

10 

100 

28 
30 

24 

17 
10 
12 
17 
14 

12.50 
8 

7,50 
7 

10 

20 
15 
?.5 
25 
20 
21 
45 

45 
70 

12 
5 

140 

19 

51) 
32 
33 

55 
50 

110 

1,50 

20 
30 
10 
3,50 
5 
3 

5,50 
2,50 
3,50 
4,50 

250 
300 

5 

Blok maden kömürü 200 Ton 1700 
Tüvenan " ,. 350 ,. 1100 
Kok kömürü 100 n 1850 

Yat sebze 42 kalem 25465 kilo 
47500 adet ve 15100 demet. 

255 75 

352 50 

188 70 

54 

81 13 

64 46 

82 40 

155 25 

104 5.) 

39 19 

216 26 

63 

47 85 

48 37 

241 18 

14 89 

188 25 

682 50 

245 56 

Kapalı zarf 
uat JO da 

23 71931 
Cumarteai 

23/7/938 saat 
10 

23 7 938 10 

23 7 938 10 

23 7/938 10 

23 7)938 10 

23 71938 10 

23, 7ı938 10 

23/7 938 

23 7 938 

23 7 938 

23/7/938 10,45 

23 7 938 10,45 

23]7 9.38 10,45 

23 7 938 10,45 

23/7 938 10,45 

23 7/938 10,45 

23 7/Jl38 10,45 

23 7 938 10,45 

1 lstanbul Kız Ögretmen Okulunun yukarda miktar ve be· 
her kilo ve adet ve tahmin bedellerilc ilk teminat ve ekıiltrne 
saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar Kapalı Zarfla 
ekıiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler 
Muhaıebeciliğinde toplanan Komiıyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liıeler Muhaıebecili· 
ği Veznesine yabrılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret 
Odası ve,.ikasıoı eksiltme umanında Komisyona tevdileri, kapa· 
lı zarfların eksiltme kanununa göre teminat makbuzu ve isteni· 
len belgelerle birlikte ekıiltme saatinden bir uat evvel Komiı
yon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri. 

3 - İsteklilerin şartnameleri Okul İdaresinden görüp okuya· 
bilecekleri ilan olunur. (4280) 3-4 
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A) Adjudications au Rabais 
ConstrlJclion- Reparation·- Trav. Publicı·Materiel de Conıtruction-Cartographie 

Construcıtion bltisse eeole (aj .). Gre a ve •167 - Pr,sid. P.R.P. Adana 1 moiı iı partir du 13-7-38 

Dressemeot earte etat actuel bourg l\andira Publique 375 - 28 13 Munieipalite Kanciira 21-7-38 ıs -

Conıııtr. bordurea en beton de trottoira : 268 •· ,, n Geuldiuk 
,, depôt d'eau pour ineendic ,, 1950 - .. Kure 21 joura a partir du 6-7-38 

Constr. en a!llpbalte ıu quai de Kartal. ,. 376' 3S 280 22 ,, Kartal 26 ·7-35 ıı -

Constr. piste beton uphalte rlevant StatiOR Aer Pli eaeb. ısın S3 1363 - Dir. Tr. Pub. lat. 8-8-:,8 11 

Y echilkcuy (•l·} 
Modif. et repar. a la batiasf'! et a la ıalle de lee· Publiqtae Mvnicipalite Kartal 26-7-38 11 

ture du P. R. P. Kartel 
Dre sement carte etat actuel terrain compriı entre 

lea cmplaecments de~ bitıHes dca lnstitutaarri· 
coleı iı eonıtr. a Anlc . (cah. eh. 8 p .) 

Conat. bitisse einema ( 1 partie) (al) 
Constr. eimctiere moderne {aj) 
Trav. enduit, badig-eonnare et peinture a la façade 

cxter. bitiase Dir. Gen. Cartographie 
Constr. bitisae anneı:e Ec. prof. muıiquc A11k. 

Pli eaoh 

Publiquc 

1508 

2000 -· 
7637 99 
1382 92 

9111 80 

112 50 

103 72 

,84 -

Miniat. dea Trı.v. Pub. Dcp. Conıtr. 

Preaid. P. it. P. Bilediik 
Munioipalite Kayaaeri 
Dir. Gen. Cartorraphie Ank . 

Miniatr. Trav. Pub. ~ep. Ceoıtr. 

3-8-38 

21-7-38 
22·7-38 
28-7-38 

2-8·38 

Produits Chimiquea et Pharmaoeutiques - lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôpit&_!x 

Medicamenta pr. veterinairc• 
lnatnmente bacterioloıie: 39 lota 
lnstru111ents pr. veterinaires: 2ô lots 

Publiquc 4800 -
2400 -
2200 -

,, 
,, 

Glycerine: 8695-6955 le. Pli cach le k. 1 15 

Ele ctricite·Gaı·Cbauffage CentraJ (lnstallalion et Materiel) 

lnstallation ohauffarc eentral au Bat. Defterdarat 
(cab. de da. 1 1.) 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Pantalons (touloum): 37 complets- habits et cba· 
peaux:ı2 cıompletı- eoatumca: 37 completa 

Tranap9rt- Chargement- Defharg_em~nt 

Pli eaeh. 20000 -

Trantport el' articlea monopoliaea 2300 t. Pli cach 200CO -
Tranaporta poataux 

Bois de Conıtruction, Planches Poteaux ete. 

Planehc en sapin polie: 10 m3 C.re a rre 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 107 bidon~- benzine: 340 bidon- huile va· Publique ı361 87 
cum: 30 bidon•· huile valvaline: 4 bidonı· etoupe 
10 k . 

Benzine: 900-1100 t. Pli eaeh 258 170 
4505 -Coke: 170 t . 

Divers 

Macb. a calculer: 1 p.- rerle: 6 p. (ıi) 

Bride en cordc: 200 p .- lnoases: 50 p.· ranta pr. 
etrier lea chcvaux: ıso p.- aaca a fourraıe: 
250 p. eeinturu en fcutre pr. cbevaux: 75 p.· 
jute e n erin: 50 p .- sangle en erin: 150 p. 

Havreaac•: '279 p.· rourdes: 71 p .- eourroie de 
fuıil: 50 p.- ceintures pr. s .>ldata: 50 p. 

Aıphalte froid: 2fl 
Cuıvre eleetrolyte: 200 t . (cah . eh. 450 p.) 
Cuivr~ eatode: 300 t . (cah. eh. 675 p.) 
Par ıuitc modıfication eah. des eh. l'adj . eoncer· 

nant le euivre catode qui devait avoir lieu le 
12.8.38 a ete annulee . 

Fer a cheval: 15600 p.· fcrs a mulctı: 4400 p. 

Provisions 

Lait de vaehc : 9400 k. (ai .) 
Oignons : 5 t.· Pomme de lcrre 5 t. 
Sel : 1 t . 
Fuine, maearonis eto. 
0rge: 70000 k - foio: 25000 k.· paille: ı5000 le .-

sel: 200 k. 
l luile d'olives: 500 le.- savon: 1300 k. 
Beurre: 50000 k {aj) 
Sucrc: 15 t . 

Pain, haricots, lait, yoghourt ete. 
Ugumes: 5 t . 

Foin: 30 t. 

Beıı rre : 1,6 t. 
Yogbourt: ı8 t. (aj) 

B) Adjudications a la surenchere 
Boia de hetre: 5400 qu •ntaux 
Tillcul: 5 t . 
Saes de salpetre: 1660 p. 
Maeh. agricolea: 

Locomobilc avee accea. marque Aaman 
CaiRs~s d'cmballare 

Pli eaeh 

800 -
681 2:) 

ıs11 -

Grc a gre 90000 -
,, 125000 -

Pli caeh . 

Publique 

9240 -

752 -
650 -

4464 -

910 ._ 

Pli cach. le le. 1 15 
,, 5025 -

Gre a ıre - -
Pli cacb. 6385 93 
Gre a gre ıo5o -

Publiquc 
,, 
,, 
,, 

Pli e .. h. 
Gre a ıre 

1680 -

273 
600 -

11000 -

880 -
180 -
163 
750 -

lsoe -

1500 -

102 14 

14077 
338 

60 -
21 10 

140 32 

5750 -
8000 

693 -

56 40 
48 75 

94 28 
334 80 

68 25 
4125 -

376 88 

472 02 
78 75 

ı76 

16 20 
675 -

21 

822 -

Com. Aeh. Miıaiıt. Def. Nat. Ankara 
,, 
" 
" 

Mini.tere Trav. Pub. 

Municipalite Edirne 

Dir. Prıncipale Monopole Kodiaeli 
Dir. P. T. T. Konia 

5·8-'8 
5-8-38 
5-8-38 
8-8-38 

1-8-38 

7·8·38 

26-7-38 
213-7-38 

Com. Aeh . Minist. Def. Nat. Ankara 19·7·38 

Muaieipalite l:ımir 

,. Ankara 
:rnr. Gen . Cartoıraphie Ank. 

Dir. Gen . Carterrapbio A11k. 
,, 

" 

2-8-38 
10-8-38 

25-7-38 
8-8·38 

15-8-38 

Munieipalite Aı kara 18 8-38 
Com. Aeh. Dir. Geıı . Fab. Mil. Anlc. 3-9-38 

,, 3-9-38 
,. 

, 
Com. Ach . Command. Gen . Gend . Ank. 3 8-38 

Proe. Gen. lıtanbul 
Dir. Gen. Cartographie Anleara 

,, 
Com. Aeh. Ec. lnr. Gumuchaouyou 
Dir. Gen. Cartoıraphie Ank. 

,, 
Com. Ach. Division Kirlclarcli 
Com. Aeh. Mil. Kart 
Vilayet Kirklareli 
Com. Ach. Diviaion Selimiye 
Vilayet Ankara 
Dir. Gen . Cartorraplaic Ank. 
Com. Ach . Oiviıion Adana 

Prepoae For~tı; Kodjaeli 
,, 

• Com. Ach. Fabr. Mil. lst. 
Propose Revire Expl. ForUı de 

l'Etat .it. Karabule 
Dir. Trav. Pub. Kodjaeli 
Dir. P. f. T. Ankara 

29-7-38 
29-7-38 
5 8-38 
3-8-38 

10·8-38 

ıo:8·38 

25-7-38 
20-7-38 

9-8-38 
3-8-36 
4-8-38 

12-8-48 
2ı-7-38 

28-7-38 
28-7·38 
22·7-38 
tt-'7,,.8 

3-8-38 
29-7-38 

10 

ı2 -
10-

10 -

9-
9 30 

10 -
10 -

10 

ıı -

ıs 

13 

10 -

11 -

11 -
12 

11 30 
l'l 30 

10 -

10 
11 -

12 -

10 --

13 -
10 -
10 -
ıo -
12 

11 
ı7 -
11 - 
ı5 -
10 -

9 -
10 -
15 -

ıs 

15 
14 
ı3 

11 30 

. ' ·"' . ·~ r • 
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Sah 19.7.938 

Santrallt ( Aık. Fabr.) ~! Tl4 
Kriko n nren (DDY) J(! 711 
• Çlol fabrikaaı (KGtahya Defterdar.) il! 749 
Hortum. rakor ve diter levaıım (Eakltehlr Belcd.) .,! 74\ 
Cephanelik İDf. (Eakitehlr Ln.) ,,; 743 
Nohud \ Kırklareli Tam.) ~\! 745 
Amerlkaa bHi, ıalafPur, kaoui9e v.a. (Aık. Fabr.) .'.\! 7"8 
Çorbalık pirin~ (Kırkl.reli Tam.) .,! 748 
Kuru Odm " ,, N. 748 
Yulaf (lımlr ~n.) N. 749 
Potrel ,, ,, N. 74g 
K~mlr nakli (lat. Beled.) N. 710 
Şoıe tamiri (lımlr ,, N. 750 , 
Kürek aaph, kazma aapı, et kıyma makinHi, bakır kazall 

(Harta Genel Dir. Ank.) N. 761 
Okul binası inş. (CHP Seyhan İly6nkurul.) N. 752 
Ekmek, kuru erıalı ve aebıe (Ank. Beled.) N. 755 
Dıvar tamiri (lımir Beled.) N. 757 
Saman ,, Ln.} N. 757 
Erzak n mahrukat (İat. Erkek Ôtr. Ok.) N. 759 

Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Mardi 19·1·1938 

ProviıioD et eombustiblc (Dir. Eeole Normale lıt .) N. 759 
Ce.,tralithe (Fab. Mil.) N: 714 
Crica et verin• (Ch. Fer Etat) N. 719 
• Fabrlque faienee (Defterdarat Kutahya} N. 740 
Trompe, racorda et autr .. articles (Munieip. Eakichehir) JIJo 
Constr. depM munitions (İnt. Mil. Eakichehir) N. 741 
Pois-chiclae (Division Mil. Kirlclareli) N . 745 . f ~ 
Toile americalne, toile pr. doublure, eanevia ete. (Dır. ' 

N. 746 
Riı pr. soupe (Divisioa Mil. Kirklareli} N. 748 
Raiain He ( ,, ,, ) N. 748 
A.voine {lnt. Mil. lzmir) N. 749 
Pontrellc ( ,, ,, ) N. 749 
Transport charbon (Municip. İst . ) N. 750 
Rep. chauuee (Municip. lzmiı) N. 750 
Pcllc et piochcı a mancbe, macbine a haeher la viande, cb•11 

(Dir. Gen. Cartographie Ank.) N. 751 
Conatr. bitisae ecole (P. R. P. Seyhan) N. 7~2 
Pain, proviıions et legumea (Munieip. Anlc.) N. 755 
Rep . mur (Municip. İzmir) N. 757 
Paillc (lnt. Mil. İzmir) N. 757 

,~ 
• Lea uteriıqueı indiquent unc \tente p:ır •Oİ• de ıurc:ıt 

{2 inci aahifeden devam) 

Muhammen bedeli 10320 lira ilk teminatı 774 liradır.~ 
komisyonda görülür. Kanuni nıika n temiuatla beli• 
komiayonda bulunmaları 

• • • Harp okulu ihtiyacı olaa 7200 kilo kaşar peyniri11i" 
mu:ı 938 de yapılan pazarlıkla ek ailtmcsindc talip çıkıı11 

ıon paaarlığı 22 temmuz 938 aaat 11 de Ankara levaxı~ I 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedelı, 
ilk teminatı 351 liradır. Şartnamesi komiıyonda görülür· 
kitte komiıyonda bulunulmaıı. 

Yüksek Mlhendia Mektebi Satınalma Komiıyonu11~ 
Münakasaya konan Muhammen P' 
mevaddın cinai Miktarı bedeli 

Un 5300 K. JJ 
Makarna l250 ,, 25 50 
İrmik 500 ,. 18 
Şehriye 350 ,, 25 M 
Pirlnçuou 350 ,, 20 

1 
İhalHi 3.8.93i aaat tO açık eıuiltme uaulile yapıl•' 
Mektebin 1938 malt aeneai yiyecek ihtiyaçlarınd•" 

karna •• aaire bir t•rtname ile açılı ekailtmeye koo.ı1 , 
ihtiyaçların cinı ve miktarlarile muhammen bedetl•'.

1 

minatı ekailtmenin tarih ve saati yukarıda rasterild'1• 
liler 938 malt Hncıiae ait ticaret odaaı vesikalarını 
lerdir. ŞartnamHini görmek isteyenlerin her gün "' { 
ıireceklerin de belli riln ve aaatta Gümütıuyuada "'' 
.lahilindeki Komiayona mllracaatları Hin elunur. 

* " • 
61 ton et ile 336 t. kuru ot alınacaktır. Bak: ti•' 

kıtaatı ilanlarına. 
* • • 

Beyaz ve kaşer peyniri, yumurta, soğan ve patat•1 

Bak: Yükaek Mühendia Mektebi SAK ilanlarına. 


