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-- Bu gün -· nan Olunan Münakasaıar ve 
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a) Münakasaıar 
_J_~.,~~irat, ~ işleri, Malzeme, Hurna 
l<nrgir gö , . . 
U • ç~en ev.era ınş. : 70 ad . (temd) 
r oı_uaıı hela inş. 
tınıtte v G b G b e e ıede yap. pavyon: 2 ad. 
A e ze hangarın ikmali inş. 

rdahanda y "d b" . ( 56 Düldtan . ap. ı ar:: ınası ınş . şart. kr) 
G- ınş. : 5 ad . 

ole kar. h 
Bin aııı tilı:Qmet konağının ikmali inş. 

ıı. tev ii işi 
Kaıtnlda D 

ltald ~~an sokağının hafir, tesviyei türabiye ve 
ırım ın 

Nazillide - ş.' 
i . Çurülc.sudan Sarayköy ovaqının sulanmuı 

paz. beh. 542 26 
aç . eka. 2983 78 
kapalı z. 43023, 78-15~00 

" 
" 

24329 02 
11209 12 

aç. elta. 6305 O 1 
150)5 -

aç. ekı. 1261 20 

• 411 22 

kapalı z. 400008 
ır~n 1•çılıcak. kanal ve ıınai imala; (şart. 20 L) 

~ Klınik Ye İspençiyari alat, Hastane Lev. 
İdrofil 

1 P•muk: 400 k. ~argılık bez: 1400 m. ile mua· 
ece 155 k 1 S a em 

11 nitr t b" 1( 8 llmouth: )OO k. 
'fe: 5COO kutu 

l\Ç. ekı. 

,, 
,, 

302-t -

3875 -
3000 -

Elckt ·k H ~ rı - avagazı-Kalorifer (tesisat ve malzeme!~ 
Eıine k 

asabasında yap. elektrik tesis. (şart . 185 kr) 

~ensucat Elb" K d Ç ~ • ıse, un ura, amaşır v.s. 

~:~~~ te~~~: 11440 m. (teaıd) 
•se: 650 hıkım 

l\,;lık erıt elbiseai 780 tak. 
'" erat elbiac!!i: 640 tıık.-crat kaputu: 502 tak.

Erat c; :'1.•~i: 515 ad. • nöbetçi kürkü: 12 ad. 
M,a ko ını: 1358 çift 

kapalı z. 37379 70 

paz. 

kapalı z. 
,, 

,, 
" 

2745 60 
4712 50 
6162 -

14070 5ll 

6382 60 
48659 -h ıı.ık.ct Polis grisi elbisesi: 2561 tak. (şart. 24.~ kr) 

''Hı t baa . 1 
~eri - Kırtasiye - Yazıhane Leva11mı 

K,rta . K •ıye ı 
ıt,p labi ev~~ımı: 37 kalem . . • 
ve • Ycsı. 4500 ad. - kitabların ıçındekı f'şlc.al 

tesıınl . 30 Naki' er. 000 s/m2 - cildıye: ~500 ad . 
~at - Boşaltma - Yükletme 

osıa 
nakliyatı 

S ~rukat B . M k" l önı:._ -:--::1 cn21n, a ıne yag arı v. s. 
'• ıııook 1t· -- -- -- -=-----
""':tot• 

24 
oınurü: 7 t. (temd) o . t. 

duıı; 220 
Sö "L o t. 

llıııı;;ok: 30 t. 
., 30 .. 
.. 40 

Lav: rn ~65 : 
Rckoın a erı köınürü: 6 t 
Üd Poıe . 

Utı; 20 maden kömürü: 500 t. 
Mang-al k-Çeki 
Kriplc k-Ooıüıü: 9700 kg 
Kesıl11ıj 0111

Ürü: 150-250 t·. 
Üdurı: :9~dt: ~500 çeki • manıal kömürü: 211 t. 

., 720 
Ben ... · " 

c.ın· 50 
odu . t. (teınd) 

ıı: ı 110000 le 
l'ii :k ıı 70 t. . 

•ııtraıi• 1ı:-
~ Otnlirü: 100 t• 

~tferril.. 
a,~,~ 
F:I'. '"ılı •aç: 5 t 

Ut; 173 • 
So2'ult takını (temd) 

aıf alt: 20 t. 

St,d 
Yoın Ve b" 

kıaıını ıpodrom sahalamun çıplak kalan 
ı:.- arı1tın a~ 1 1 

~tıllk Z ~aç anma, çimenlenme v.s. iş eri 

fi ·.~ Et, Sebze v. s. 
•rıııç· 12 ~~dey:t: ;~ t. (temd) 
tır Ve • ,, 

~k~ck: ~~ koyun veyahut keçi eti: 53,8 t. 
•dcy,~. t. (tenıd) 

1\0 .,. 800 k. 
l) Yun eti: 185 • 
S lıı, •ti: 2 O it. (temd) 

Ut: 6 t. 
Y o t. (teınd) " 
ı,. lıırt: 4 S 
'\oy 11 .' t. (temd) 
.\r n eh: 6 t 

S Pil: 3 5 . " 
•d • t. - s 3 5 eyat: 15 aman: ' t. - kepek: 4 t. 

t. (temd) 
l\1ı,~ ıs ., 

•otan: 50 5 ,, ., . t. 
.. 16 
.. 80 

.. 
,, 

bazı 

paz. 
kapalı z. 

ıç elca 

paı. 

aç. ek!'. 
kapah z. 
aç. eks. 

.. 
,, 
,, 

p11z. 
kapalı .;., 
paz. 
aç. eks. 

" 
kapalı z. 

" 
aç. eka. 
pa:ı . 

kapalı 7.. 

" aç. ekı. 

6030 -

1680 -
1680 -

33000 -
720 -

7'20 -
960 -

3960 -
96 -

7600 -
60 -

436 50 
t. 15 50 

13820 -
3600 -
k. o 25 

14625 
11700 -

3000 -

aç. eks. 900 -
kapalı z. 10380 
paz. 

aç. eka. 4824 05 

paz. 2760 -
10500 -

kapalı z. 10760 -
aç. eks . 

" .. 
,, 

pu.. 

.. 
,. 

"aç. eka. 
paz. 

• 
aç. e\ca. 

• 
" 

k. 1 -
,, o 45 
" o 30 
720 -
600 -

2700 -

k. o 92 
15oou -
266l 25 

840 -
4200 -

223 78 
1162 50 
1825 -
840 68 

94 65 
30 84 

19750 32 

290 63 
225 -

2804 -

353 44 
'!62 15 

1055 29 

478 71J 

3649 43 

452 25 

126 -· 
126 

2475 -
54 -
54 -
72-

297 -
7 20 

570 -
4 50 

32 73 
299 63 
536 25 

11137 -
270 
937 50 

1096 -
877 50 
225 -

67 50 
779 

780 -
807 -
109 70 

60 -
62 44 
45 -
54 -
4:5 -

202 50 
29 63 

10~15 -
1125 -
199 -
63 -

315 -

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri 

izmır tıkan Miid. 
Tarsus Belediyesi 
E'.skışehir Lvz. SAK 

,, 
lnhiaarlar Um. Müd. 
E.ıkişehir Evkaf Müd. 
Göle Malmüdürlü~ü 
Ankara inhisar. Başmüd . 
Kartal Belediyest 

Nafıa Vek. Sular U. Müd. 

Seyhan Vilayeti 

Topbıne Lvz. SAK 

.. 

Ezine ve lıt. Beled. 

lzmir Memleket Haat. Başt. 
Harta Genel Dir. Ank. 
Ask. Fabr. U. Müd . Ank. 

,, 

Gün 

1-8·38 
1·8·38 
5-8-38 
5-8-38 
3·8-38 

29·7-38 
4-8-38 
5 8-38 

26-7-38 

6-8·3S 

28-7-38 

2 9-38 
4-8-38 

5-8-38 

15-8-38 
8·8-38 
5-8-38 
6-8-38 

" 5-8-38 
PTT Lvz . Mud. Ank.. Ye lat. 4-8-38 

l11hi1arlar U. Müd. 
Yükı. Deniz Tic. Mek . Müd. 3-8-38 

Saat 

10 
10 -
11 -
11 -
11 -
ıo -
11 -
10 -
10-

12 -

11 -

11 30 
11 -

10 -

10 -
12 -
15 
11 

11 
12 

ll 30 

Kaatamanu PTT Mud. 27-7-38 11 -13 -

lzmir Emr. S11r. Haat. Başt. 
inhisarlar U. Müd. 

11-8-38 itib. 1 ay 

Elaıı~ Tüm. SAK 
inhisarlar U. Müd. 

,, 

" 
" 
• .. 
" 
• 

lst. Sılıhi Müe• AEK 

.. 
Vize Ask. SAK • 

" Çorlu Kor SAK 
E.luı~ Tüm. " 

" 

4-8-38 
5 ·8-38 
~·8-38 

3·8-38 
3-8-38 
3-8-38 
3-8-38 
3·8-38 
4 8 -38 
4-8-38 
3-8 38 
3-8 38 
3 8-38 

3-8-38 
1-8-38 
5-8-38 
5-8-38 

13 -
10 -
9-
9 05 
9 10 
9 ıs 

9 30 
10 30 
9-
9 30 

10 30 
11 30 
15 -
11 -
16 -
10 30 
11 -

Çanalckalc Jandarma SAK 9-8-38 10 -

lnhiurlar U. Müd. 3-8-38 13 
Güm. Muh. G. K. lat. SAK 30·7-38 11 
Adana Belediyesi 18-8-38 10 

(tashih) 
Ankara Vilayeti 4 8-38 9 -

lıtmir Memleket Hut. 15·8-38 10 
Muğla Ask. SAK 22-7-38 15 -

İzmir Lvz " 2-8-38 13 -
• Lise ve Ortaok. SAK 23-7-3g 11 -

" 23-7-38 11 
" 23-7-38 11 -
.. 23-7-38 11 

lzmir Emrazı Sar. Hut. 11-7-38 itib. l ay 

• 11 7-38 " 

• 11·7-38 " 
lıt. Sıh. Müeı. SAK 
Çorlu Kor SAK 

3-8-38 
5-8-38 
6-8-38 Vize Ask. ., 

Çanakkale 
,, 

Mst. Mvk. SAK 27-7-38 
28-7-38 
28-7·38 

(Devamı 2ici sayfada) 

11 
16 -

11 -
12 
10 
11 

1 

,,-------------------------~ 1 Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 

Kayıeri Askeri Satınalma Komisyonundan: 
20-7 938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de iha· 

lesi yapılacağı ilan edilmiş olan 7100 liralık keşfi dahilindeki 
Zencidcre köyündüki cıheti as~eriyeye ait binalar v.! müşte
milatıoın; mesai .aatlerioin değişmesi dolayıaile ayni günde 
saat 10 da yapılacağı ilin olunur. 

~--------------------------~ ... 
NA 

inşaat . f ami rat-Naiıa işi eri ve l\\al zem esi- Harita 

Küre Belediye Reisliğinden: 

Küre kasabasında inşaatı tekarrür eden beheri 975 
liradan 1950 lira bedeli keşifli iki kıt'a yangın su depo
larının 2490 sayılı kanun mucibince 6.7.938 gününden iti
baren 21 giln müddetle açık eksiltme suretile münaka
saya konulmuş olduğundan isteklilerin ve şartnamesini 

görmek ve daha ziyade tafsilat almak istiyenlerin belediye· 
sinde müteşekkil komisyon mahsusa müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Kand~ra Belediyesinden: 

Kaza merke:inin hali hazır haritası a.lınacak 27 tem
muz. 038 tarihine raslayan çarşamba gilnü saati' çte Kan
dıra belediye encümeninde ihalesi yapılmak üzere tah· 
minen 15 hekt~r meskünden ibaret olan kandıra kaza 
merh:ezinin 1 1000 1 1500 1 2000 mikyasında hali hazır 
haritesinin alınması açık eksiltm~ye konulmuştur. Meskun 
kısmın hektarı yirmi beş liradır. Muhammen bedeli 375 
lira muvakkat teminatı 28 lira 13 kuruştur. 

Kartal Belediyesinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Kartal rıhtım üzeri yolla· 

rının asfalt inşaatıdır. Keşif bedeli 3763 lira 35 kuruştur. 
f':ksiltme 26.7.938 salı günü saat l t de Belediye daire
sinde müteşekkil daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
istekliler 280 lira 2ı kuruş muvakkat teminat vermeleri 
isteklilerin bizzat diplomalı yüksek miihendis veya mimar 
olması ve bu kabil inşaat yapmış bulunması veya bu şart
ları haiz olan bunlardan birisi ile müştereken eksiltmeye 
iştirak etmesi ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazım

dır. 

• * • Açık eksiltmiye 
Halk Partisi binası ve 
ve tamirat inşaatıdır. 

konulan iş: Kartal Cumhuriyet 
okuma salonunda yapılacak tadilat 

Yapılacak iş bağdati bölme, tavan, kapı, sıva, badana, 
yağı boyadır. Bu inşaa:ın yalmz işçilikleri açık eksiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme 26.7.93i salı günü saat t de Be
lediye dairesinde müteşekkil daimi encümen huzurunda 
yapılacaktır. Bu işe iştirak edeceklerin bu işleri yapmış 
ve yerlerinde ehliyeti fenniye vesaikini ibraz etmeleri şart 
tır. Bu işe aid izahat almak, keşfi görmek istiyenler her
gün Belediye riyasetine müracaat edebilirler. 

• Bilecik Halkevi Başkanlığında.n 

11-7-938 de İhale edilmek Üzere açık eksiltmeyt: konmuş ve 
evvt-la ilan edilmiş olan Bilecik Halkevi Sinema binası inşaatının 
2000 liralık kısmına talip çıkmadığı için ihale edilememi'I olJu
ğündan yevmi mczkürdan itibaren on gün müddetle eksiltmenin 
uzatıldığı ve 21-7-938 de ihalenin Halkevi binasında yapılacağı 
ilan olunur. 

Kayaeri Belediye Başkanlığindan : 

J 1-7-938 tarihinde uat 14 de ihalesi icra edilmek ve ta hsiaatı 
dahilinde vahit fiyat üzerinden yaphrılacak miktarın parası tedi 
ye edilmek şartile münakasaya vaz edilmiş olan 7637 lira 99 ku· 
ruf bedeli keşifli aari mezarlık inşaatı münakuası nieui saatla· 
rının dctişmiş olması hasebile 22·7-938 tarihiue rastlayan cuma 
günü saat 12 ye talik cdılmiş olduğundan taliblerin yüzde 7,5 
teminata muvakkateyi vermek ve şartnameyi görmek üzere bcle
biyeye müracaatlıırı. 
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Et, un, zeytin, peynir v.s. erzak ' bul, Ankara, Adapazar, Hendek, Düzce, Bolu inhisarlar idareli' 
Kaşar peyniri: 600 k. • beyaz peynir: 1 t. aç. eks. 920 - 69 -

Çanakkale Jandarma SAK 
ftrevcnt. ve Sanator. Dir. 3-8-38 13 rinde• verilir. 

1 

b Müzayedeler 

Çorap, mendil, maranfoz: alit ve edevatı v.11. eşya 

fzmir fsktı.n Müdürlüğünd~n: 
Torhah kazasının Yeniköyde 60 ve Kemalpaşa kazasının 

yukarı kızılca köyünde 10 tek kargir göçmen evinin inşa
atının kapalı zarfla vapılan eıc ·iltmesindc hedı>ller lıa<lrh la
yık göriilmerli~indcn 17.7.938 tarihinden itibaren 15 glin 
müddetlP. pazarlı~~ konulmuştur. 

Bu evlerden beherinin muhammen keşif herleli 542 lira 
26 k 11 ru~hır. 

ihale 1.8.938 (Yunu aat onda İzmir i-kfm daire ·inde mü-o 

teşşekkil komi yon tarafından yapılacaktır. 
Bti husu ta şartnaın° ke;;ıifnamc ve sair evrak her giin 

i:-kti.n dairesinde görülebilir. 
f::,teklilt!rin yüzrlc 7,5 ni be-tinde ' muvakkat teminata ait 

ve~aikle iskan dairejne ıniira~aatları. 

Tarsus Belediye Riyasetinden 
Tarsus belediyesince, keşif ve proje ine göre bir umu

mi halanm yapılması açık eksiltmeye konulmuştur işin 
muhammen keşif bedeli 2983 lira 78 kuruş olup muvakkat 
teminat akçesi 223 lira 78 kuruştur İhalesi l Ağustos 
938 Pazartesi günü saat 10 da belediye encümeninde 
yapılacağmdan isteklilerin şartnamesini belediyemizden 

aramaları ilan olunur. 

Nafıa Vekii lctiııdcn 
Ek8iltrneyc koııulnn iş: 
t 1azillide Çüdik,.,uclan ~araykciy ova ının ~ulauoıa:;ı ıçın 

açılacak kanal ve rnrni imalat, ke~if bııdeli 400,008 ılöı L ) iiz 
hirı ekiz liradır. Ek<ıiltme 6 .8.938 tarihine ra"'-thyaıı cmnar
te i günü ::,aat 12 dr. Naha Vekaleti sulıır umum miidıirlüğiı 
u eksiltme Komi,.yonu oda .nda kapalı zarf usıılıyle yapıla· 

ı·aktır. İı;:tekliler thiltme .;aıtnaıncsi, mukavele proje ... i, ha
yındırlık işleri gent·l ~artnaını -.i, fcııni şartname vı• projelt•ri 
20 lira ınukabiliııde sular umum müdiirliiğiindeıı alabilirler. 
Ek iltıılf'ye ~irehilmı>k için isteklilerin 19.750 !ira 32 kuruş· 
luk muvekkat teminat vermesi ve 70000 liralık Naf'ın u 
işl<:rini taahhiit edip ınuvaffakiyetle lıitirdiğine ve hıı kabil 
nafın ışlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğııııu cfair ıı.ı
fı~ vekaletinden alınmış müteahlıitlık ve~ika::ıı ibraz ı>tme i, 
isteklilerin tt"klif mektuplarını yukarıda ynzılı saatten 
bir ııat evveline kadar sular umum .müdürlüğürıe makhuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Po tada olan geı·ikmelcr ka
bnl edilmez. 

Eskişehir Evkaf müdürlüğünden 
Evkaf mazbutodan Eskişehirin tahal caddesinde kain arsa üzerine 

yeniden inşa edilecek olan beş dükkanın Eıkişehir vakıflar daire· 
ıinde mevcut keşif ve proje dahilinde ve 15 maddelik terait müci
bince 9.Temmuz.938 tarihinden itibaren 29.Temmuz.938 Cuma günü 
saat 10 da ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Münakasaya iştirak ve şeıaiti anlamak isteyenlerin keşif bedeli olan 

63'.)) lira Ol kuruşun O O 7,5 nisbetinde muvakkat teminatlarile ve 
taahüde girişmek hakkını haiz olduklarına dair olan evrakı müsbüte
leriyle birlikte mezkur müddet içinde Eskişehir vakıflar idaresine 
müracaatları ilin ol onur. 

Kartal Belediyesinden 
Açık eksiltmeye konulan iş: Kartal i.tasyonu kuşısında Do· 

ğ'an sokatıaın hafir, tesviyei turabiye ve adi kaldırım inşasıdır. 
Keşif bedeli 411 lira 22 kuruştur. 
Eksiltme 26.7.9.18 nlı güoü saat lO da Belediye Daireainde 

müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
İstekliler 30 lira 84 kuruş muvakkat teminat Vl'!rmeleri lazım· 

dır. 

• • • . 
IJjyarbakırda yap. Ba:. miidürlük lıiııası iıı ştıatı. Bak: 

lnhi arlar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
lzmitte ve Gebzede yap iki pavyon ile Gebzede bir 

bangarın ikmah inş atı. Bak Harici Ask. Kıtaatı ilanlarına 

••• 
Ardahanda yap idare binası inşaatı Bak inhisarlar U. 

Mud. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat.:_ 
s~yhan vilayeti Daimi encümeninden : 

Adana Memleket Hastanesinin 1938 yılı ihtiyacı için 400 kilo 
idrofil pamuk ile 1400 metre sargılık be:ı ve 3024 lira muham-

men bedelli 55 kalem edviye ve mualece açık eksntme usuliyle 
satın alınacaktır. Açık eksiltme 93S Hnesi Temmuzun 28 inci 
Perşembe günü saat 11 de Vilayet Encümeninde yapılacağından 
isteklilerin mezkur vakıtta Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri 
şartnamelerini rörmek isteyenlerin de Adana Memleket Hastane 
sine müracaatları ilin olunur. 

• • • 
5000 kutu kaşe ile 500 kilo nitrat de Bismouth alınacaktır. 

Bak İst Levz. Amirliği S A K ilinlarına. 

~ektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzcm. 
Ezine Belediye Riyasetinden : ~ 

Cinsi Muhammen bedeli Muvukkat teminatı 
Lira K Lira K 

Elektrik tesisatı 37379 70 2804_ 00 
Y .ıkarıda muhnııım~n bedeli ve muvakkat teminat miktarı ya-

Menin Gümrük Miid. 2-8-38 

zıh Ezine elektrik te.!isatı işi 15.7.938 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf uıulilc eksiltmeye çıkarılmışrır. İhalcıi 
5.8.9.18 cuma günü saat 10 da Ezine Belediye dairesinde Encümen 
huzurunda yapılacaktır. fıtekliler şartnamesini İstanbul Belediyeıi 
Heyeti Fenniye Müdürlüğündün 185 kuruş bedel mukabilinde ala-

4- Muvakkat ihale 26.7.38 pazartesi rünü uat IS te lırıı1 

inhisarlar idareıinde müteıekkil komiıyonca yapılacaktır. 
5- Muvakkat teminat miktarı 1500 lira veya o miktar itıb; 

devletçe muaaddak Milli Bankalar teminat mektubu olup 26.7· 
tarihinde saat 12 ye kadar kabul olunur. 

6- Taliplerin ticaret durumlarını bildirir veuiki İzmitte 111i' 
tefekkil komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

1 bilirler ve ayni dairede bu işe aid plan ve haritaları görebilirler. 1 Mahrukat Benzin-Makine yağları v ·2:... 

Mensucat-EllJise-Kundura-Çamaşır v ~ 
izmir Memleket Hastanesi Baıtabipliğinden: 

İzmir memleket ve Efrefpafa hastanelerinin bir yıllık ih ti ya
cını karşılıyacak olan 12700 kilo 2794 liralık pirinç 11440 metre 
2745 lira 60 kuruşluk kaput bezi açık eksiltmeye çıkarılmış iae 
de pirinç için Yerilen fiat layık halde görülmediğinden, yerli kaput 
bezi için talip zuhur etmemeainden eksiltme 15.7.938 tarihinden 
l 5.8.9~ tarihine kadar bir ay içinde pazarlığa çıkarılm • ştır. istek• 
lilerin encümenin toplandığı her pazarteıi ve perıembe rünleri 
aaat ondan 12 ye kadar yüzde 7,5 nisbetindc muvakkat teminat 
makbuzu ile Vilayet Daimi Encümenine müracaatları. 

Teminat mu kabili nakden para ve tahvilat kabu ı t dilrr f2. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
İdare müstahdemini için 2561 takım maa kasket polis rrisi el

bise kapalı xarfla eksiltmiye konulmuştur. Muhammen bedel 48659 
lira, muvakkat teminat 3649,43 lira olup eksiltmesi 4 ağustos 938 
perıembe ıünü saat 12 de Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlük 
binııaındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İıtekliler muvak
kat teminat makbuz veya banka mektubunu kanuni vesaikle bera
ber müteahhidlik vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı 
zarflarını o gün saat 11 e kadar mezkur Komisyona vereceklerdir. 
Şartnameler 243 kuruş bedel mukabilinde Aııkarada P.T.T. Leva
z.ım, İstanbul Beyoğ'lunda P.T. l'. Ayniyat Şube Müdürlü(ünden \'e
ritecektir. 

Askeri Fabrikalar Urnuın Müdürlüğü Satınalma Komısyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 6162 lira olan 780 takım yazlık erat el

bisesi askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalmn komis
yonunca 5.8.38 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyoadan verilir. 

Muvakkat teminat 462 lira 15 kuruştur. • 

• • • Tahmin edilen bedeli 6.182 lira 60 kuruş olan 1358 çift erat 
fotini askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komis
yonunca 5-8·38 cunıa günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat temi
nat 478 lira 70 kuru,tur. 

• • • 640 takım kışlık erat elbisesi 
502 adet erat kaputu 
515 adet avcı yeleği 
12 adet nöbetçi kürkü 

Tahmin edilen bedeli 14070 lira 50 kuruş olan yukaaıde mikdarı 
ve cinsi yazılı melbusat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
sahnalma komisyonunca 6.8.939 cumartesi ı-ünü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Nluvakkat teminat 1055 lir~ 29 kuruştur. 

Harta Genci Direktörlüğfinden: 
Harta Gn. Drk. kıtası eratı için 650 takım yazlık e!bisc ekıilt

me suretile alınacaktır. 
Eksiltme 8-8-38 pazartesi günü saat 12 de Cebecide harla Gn. 

Drk. binasında satıııalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 4712 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 353 

lira 44 kurut olup maliye makbuzu veya banka mektubu kabul 
olunur. 

x: . M e ... 65);,H 

Matbaa işi eri, Kırtasiye, Y a!ıhane Malzemesi 

$ * • 1 37 kalem kırtasiye levazim alınacaktır. Bak İnhisarler U. 
Müd. ilanlarına. 1 

N~a~k=h~.y=at=:=B=o=ş=al=h=n~a--Y~u~.k~le-tm~e=v=e~s~.~~~~~, 

Koııya Pusta ve Telgraf ve Telefon ~lüdürliiğiıııd~ıı. 
59 lira eı;ki ve 70 lira mnlıaınmerı hcdclli lıaftada sefı.ri 

i::ıtasyondıuı gelip geçım ve i~indı~ seyyar lııduııan tn·nlı!rn 

bağlı otomobille nakil :;;artlı kefilı;iz Konya i ·tas) onu ile 
Konya po:::taııe arası po~ta nakliye ınlilenhlıitliği, 

56 lira 50 kuru~ e:;kı ve 80 !ıra muhammen lıcclelli ya· 
zın otomobille haftada ıki kışm çift atlı arab.t ile haftada 
bir seferli bin Jira kefaletli Konya Cihanbeyli po:-ıta ~ürü· 
cüliiğii. 

50 lira eski, 120 lira muhammen bedelli yaz kış haftada 
üç ı:ıeferli ve otomohjlle uakil şartlı ve 400 liralık kefaletli 
Korıya-Seydi~ehir posta slirliC'üliikleri 28.7.<JJB tarihine rn .... t. 
la yan perşcmhe günü saat 1 :~ c.le ih 11 leleri yar ılrnak üıere 

13.7.9.38 tarilıiııderı ılıbarcıı ek"liltnıeye koımlıııu..,ıur. İ::ıtt..,k
lilcrin ve daha fazla maluıu.ıt ulııınk i tı~yerıkrin pey ak\;.ı
larile birl ı kte bulundukları mahal po ta tdgraf ve telefon 
müdür ve şefliklerine müracaat eylemelerj i)aıı olunur. 

İnhisarlar Kocaeli Başınüdürıüründen: 
1- 2.~.6.38 perşembe günü saat 11 de kapıılı zarf usulile ek· 

ıiltmej e konulan Düzce, Üskübü, Gündoğdu, Hendek ve Adapa· 
zarı bakımevlerinde mevcut tnhmini 2300000 kilo yaprak tütünün 
İstanbul depolarına kadar nakliye işi görülen lüzum üzerine pa
zarlıkla açık eksiltmeye çevrilmiştir. Muhammen bedel 20 bin li
radır. 

2- Eksiltme müddeti 12.7.38 den 26.7.38 tarihine kadar 15 
gündür. 

3 - Bu yoldaki eluiltme şartnamesi isteklilere İzmit, İslan· 

APkara Belediyesinden: 
ao Belediyeye alınacak 900~ 1 100 ton benzin on beş g 

müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (258170) liradır. 

Muvakkat teminatı ( 14077) liradır. . 
Şartnamesini görınek istiyenler berri.in yazı işleri knleınio' 
müracaatlara ve ihale 2 ağustos 938 salı günü saat 11 d' 
belediye encümeninde yapılacağından taliplerin o gD' 
saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektupları• 
belediye encümenine vermeleri 

4 hin to'ıı 

ilanlarına. 

• • * 
odun alınacaktır. Bak: Harici A k. kıtıı8 

• • • 
7 ton soıııikı>k kömüı ü alınacaktır. Bak: erzak iituntıfl 

lzınir emrnzı :.arıy~ ha t. ilanına. 

• * • 
24 ton mazot rekompoze kö:nürü ve mangal köcJJa~ 

oduo alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• • * 
Odun ve benıin alınacaktır. Bak Harici ilanlarına· 

..,.... ...... ---------·----~-~·------------------... ------~IO';' 
Müteferrik 

Ankara Vilayetinden: _,; 
Keşif bedeli 4824 lira 5 kuruştan ibaret olan Ankara viliJ~ 

stadyom ve hipodrom sahasının çıplak kalan bazı kısımlarınııt 
ğaçlanma, çimlenme ve sair işleri açık ekıiltmcye koııulmuştur·.11 

Ekıiltme 4 ağustoı 938 perf~mbe pnü saat 9 da Ankara "'ı 
yel daimi encümeninde yapılacaktır. Talipler bu işe ait keşifo• 
ve ~enni 4artnameyi vilayet ziraat müdürlüiiindü görebilırlcr,. ıt 

istekliler muhammen fiatın yüzde 7,5 tutarı olan meblağa aıt 
minat mektubu veya hususi muhasebe veznesine yatırilmış de~ 
te akçaıı makbuzu ile birlikte ekıiltme günü gösterilen saatte "1 

yet daimi encümenine gelmeıeri ilan olunur. 
. ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Koınntanlığıu l.tanbul Satın• 
koıniıyondan 

173 tane eğer takımıoın 12.7.938 deki kapalı zarfla 
sine istekli çıkmadığından 30.7.38 cumartesi günü ıaat 
ni-len pazarlığı yapılacaktır. 

eksilt.-' 
11 de { 

Taıınlanan tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 77!J liradır. 

Şartname ve evsafı komisyondadır. Görüleb!lir. 
• • • 

6 adet Dizel motiirlü yol silindiri alınacaktır. Bak: 
rici a~ k. kıtaatı ilfııılarına. 

••• 
5 ton baklavalı saç alınacaktır. Bak İnhisarlar 

Müd. ilanlarına. 

Erza~, Zahire, Et ve Sebze: 
Ankara VaJiliğ-inden 

o 

Vilayet damızlık aygır deposu hayvanata ıçın satıl1 I 
hnacak 25 ila 30000 kilo kuru çayır otunun 4.8.38 P I nı 
şembe günü saat 9da vilayet daimi encümeninde p9ı nı 
lıkla ihalesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 1050 lir~ I 
teminatı 78 lira 75 kuruştur. Şartname veteriner dır ) 
törlüğüı.de görülür. Belli vakitte encümende bulunın 111 

Kars Ask. Satınalma Kom İs} <.'Jll r c'an 
Kars garnizonu ihtiyacı içiı:ı onbeş bin kilo toz şe t 

4.7.938 den itibaren kapah zarf u•rnlile eksiltmeye ko0 •c 
muştur. J ~ia 

Toz şekerin tahmin bedelli beş bin yirmi beş 

muvakkat teminata 376 lira 88 kuruştur. I 
İhalesi 20.7.938 çarşamba günü saat 11 de karı 1l 

keri satınalma komisyon binasmda yapılacaktır. Evs•~t• 
şerait görmek isteyenler her gün ve ihaleye iştirak t 
lerin belli znmandan bir saat evveline kadar teklif ı1' 
tuplarım ve ticaret vesikalarmı teslim etmek şartile 
misyona müracaatları bilit olunur. 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan 
Kırklareli Tümeu birliklerinin 938 mali yılı ihtiyacı iç•" 

bin kilo Sade yağına talip çıkmadığından yeniden kapalı 

usulile eksiltmeye konulmuştur. Kilosunun muhammen fjat• 
kuruş olup ilk teminatı 4125 liradır. İhalesi 25 temmuz 38 
zartesi günü saat 17 dedir. İstekliler ,artnameıinı 300 kur"f 
kabilin .. e Ko. dan alabilirler. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
Harta Gn. Drk. Kıtuı eratı için 1600 kilosad~ yağı e'l-,ı 

suretiyle alınacaktır. Eksiltme 12 ntuıtes 938 cuma günü •' 
da Cebeci'de Harta Gn, Drk binaaında Satınalma KomisyO 
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Yapılacaktır. Muhammen bedeli 1680 lira, muvakkat teminatı 126 
lira olup nıiliye makbuz:u veya banka mektubu kabul olunur. 

• \ Harta Gn. Drk. kıtası için 70000 kilo arpa, 25000 kilo ku
ru ot, 15000 kilo saman, 200 kilo hayvan tuzu .-kıiltme ıuretiyle 
•!ınacaktır. Eksiltme 10 atustos çarşamba günü ı.aat 12 de Cebe
cı'd H 

e arta Gn, Drk. binuında Satınalma Komisyonunda yapala· 
~ktır. Muhammen bedeli 4464 lira, muvakkat teminatı 334 lira 

kurut olup Maliye makbuzu veya banka rnekfubu kabul o1unur. 

k'J •,. • Harta Gn. Drk. kıtası etrafı için 500 kilo zeytinyağı, 1300 
ı obıabun eluiltnıe ile alınacaktır. Ekıiltıno 1 O ağultos 938 çar-

fam a a- - d s 
t ı .unu ıaat 11 de Cebeci'de Harta Go. Drk. binuın a a• 
•nama Kom· d · 910 l" 

k 
11

Yonunda yapılacaktır. Muhammen be elı · aJa, n.uya kat t · kb 
ba le enııoatı 68 Iira 25 kuruş olup Maliye ma ıu veya 

n 
8 nıektubu kabul olunur. 

Selirni A k A K · d 

MUNAKASA GAZETESi 

K. Mersin Gümrük Müdürlüğünden: 

410 Pamuk meeıucat 
335 Müstamel elbise 
104 Çığ kahve 
BtS İpek mensucat 
72 Boş çuval 

70 İpek ba4 örlü, çarşaf, bohça, kuşak, mendil, çorap 
45 İpekli pamuklu mensucat 
35 Marangoz alet ve edevatı 
22 Hırdavat 

15 Meşin çanta-ayakkabı 
15 Tuhafiye 
10 Çam eşya 
10 Kına 
7 Pamuk idlik 
4 Yün mensucat 

Sahife 3 

b) ıVI 0 Z A V E D E L E A -·-• -~-w------
İst . Aııkeri Fabrikalar Müdürlüğü Satınalma Korniıyondan 
273 lira muhammen bedelli 16GO adet keherçile çuvalı 22 tem

muz 938 cuma günü saat 14 te Salıp.ıızarında Aıkeri fabrikalar 
yollamaıındaki Satınalma Komisyonunda açık arttırma ile satıla
caktır. isteklilerin muvakkat teminatı olan 21 liranın htr hana-i 
bir malmüdürlüğüne yatırarak makbuzi[e o gün vo saatte Komis 
yonda bulunmaları. Çuvallara gümrük rüıumu verilmiyccektir. 
Nümuoe her gün Koıniıyonda görülebilir. -----

Ankara P.T.T. Müdürlüğiinden: 
S l' . Ye s erı Satın Alma omısyonuun an 

d . e B•rnıye Tüınen Birliklerile Haydarpaşa hastanasine ve Kara-enıı ol\. b. . . 38 k 
d "h . 

6821 ırlıklerinin ı 8 938 den birinciteşrın 9 sonuna a-
lı ar ı tıyacları olan 25,U()() kÜo ayşekadın faaulyeıi 25,000 kilo pat
i cafn, l5,00() kilo domates 2000 kilo bamya 5160 kilo biber kapalı 

Yukar~da cinı .ve mikdarı yazılı eşya 2 ağustos selı günü ögleden 
evvel muzaytde ıle satılacağuıdan talip olanların mezkür günde 
gümrüğe müracaatları ilan olunur. • 

Etimesutla yaptığımız radyo ista5yonu için ceJbettiğimiz 
ı makinelne ait ambalaj sandıkları pazarlıkla satılacaktır. 

,\ltktan tahınineıı on hin kilo kııdard r. Talihlı!rİıı yapılacak 
pazarlığa i~tirak Pfnıı k iizc>ı~ 29. 7.9:~8 cıımn g,.inii Etinıe:ml 
P.T.T. şefliğinde ımiteşekkil komi:syoıw müracaatları ilan 
oluııur. 

ar usuliJ ' ' 
İh e •atın alınacaktır. 

t ale i'Ünü 3/8 938 çartamba J"ÜnÜ olarak tesbit edilmiştir. Mek-
--

ublar z'1t ı 
k . 

1 
redili!n günde sa:ıt ıo a iu:hr s~limiye Tü nen S:ıhna ma 

k orn~ıyonuna Verilıniş bulunacaktır. İhale ayni günde uat 11 de 
ornııyonu 

İzmir Liseler ve Orta Okullar Satınalına Komisyonu 
Batkanlığıııdan: 

Cinsi Kilosu Muhni'nmen Muvak. teminatı 
fialı Lira kr. -·-

Me A ınuzca yapılacaktır. . . . . 
k zkur beş kalem sebzenin tahmin bedclı ceman 6386 lıra 93 
Uruştur. Muvakkat teminat 479 lira 2 kuruftur. 1 

Birinci nevi ekmek 15000 9,75 109.70 
Sade yağı 800 100 60 Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Koınisyonundan : 
Koyun eti 185() 45 62 44 

Adana Tüm Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 
Adanadnki askeri hastane ile kıtnatm b'r senelik ihtiya-

cı ol- 18 ı· 1 
.. .. an ,000 kilo yoğurt eksiltmeye konulmuştur. ha e 

Dana eti 2000 30 45 

İzmir crl:ek lise.ıiııiıı askerlik kaınkının ihtiyaçlarından olup yu
karıda adları, muhammen fiyatları ve hizalarında muvakkat temi -
nalları yazılı dört kalem erzakını vermek ~için açık eksiltmesine 
iştirak eden olmadığından ihalesi 23 temmuz 938 cumartesi günü 
Hal on birde yapılmak üzere on gün uzatılmıttır. İst\!klilerin 2490 
aayılı kanunun tarifatı gereğince ırctirecekleri teminat makbuılarile 
938 yılmda alıntnı4 ticaret odası belgesile muayyen rün ve saatinde 
hükumet binası içinde küllü.- direktörlüğünde toplanacak olan ~ ko
misyona gdmeler: ve şartnaınelerini görmek için de hergün saat 
sekizden on beJe kadar erkek lisesine müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. 

1 - Yüksek Mühendis Mektebi 938 rnali senesi mahrukat ih
tiyacı olan 300 ton 5205 lira muhammuo bedeli kok kömürü ka
palı zarf uaulile ekıiltmeye konulmuştur. runu olan 11 Temmuz 9.18 de beher kilosuna teklif edi

~eo l.i kuruş 3G santim muhammen ficıtbn yüksek oldu· 
rdun.dan pahalı görülmüştür 2490 .sayılı kanunun 43 mad-
esıhc ta f'k 38 ' .. .. t ı -l . ..v ı an 21 temmuz 9 perşe ııoe gu rn sıta .> e •hal · 

esı Yapılmak ü:ıere on gü uzııtıJ .11ştır 

Ye . İznıir Eınrazı Sari;e· H;ı;aneı;i Baştabibliğ iı d~n: 
t .... 

111 
A11r gazetesinirı 5.7.938 tarih ve 9902 ve AnAdolu gaıe· St•ın 6 7 9 

cakı · • 38 tarih ve 75j9 sayılarında açık eksiltme ıle alına-

:! - Bu işe aid ilk tem in at 39 J liradır. 
3 - Kapalı urf uıulile yapılacak İfbu ekıiltme için iıteklile

rio teklif mektubları 2490 aayılı kanunun emrettiği veaikalarla 
berabe" 4 cü maddede yazılı saatten ] saat evvel zarflarını Ko
misyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme 27.7.938 tarihine teudüf eden Çarşamba gunu 
aaat 11 de Gümüşıuyunda Yükıek Mühendis Mektebi binası için
deki Satıııalına Komisyonunda yapılacaktır. 

le arı •lan edilen cins, miktar ve teminatı aşağıda yazılı üç ka· 
bi~ erıak ile sömikok kömürü ihtiyacının •• çık eksiltınelerinin 
lıklt tarihi olan 11.7.938 tarihinden itibaren bir ay içinde pazar
lıa,: •lı~acakbr. isteklilerin her pazarteıi günü Emrazı Sariye 

Muğla Ar.keri Satınalma Korniıyonundan 
Muğla garnızonu ihtiyacı için eksiltmöye konulan IOOOO kilo 

sade yağına talip çıkmadığından eksillme ou ırün temdit edil-

5 - Posta ile ııooderilecek nıektubların nihayet 4 cü maddede 
yazıla saatte kadar relnıiş olması ve dıt zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılını' bulunmuı şarttır. Postada olacak gecikmeler 

mittir. 

•nesınd 11 . kk . rtıakb e Hat de toplanan komısyona meva at temınat 
Udarile birlikte müracaatları. 

22.7.93ii tarihine tesadüf eden Cuma a-ünü saat 15 de ihaleı i 
yapılacaktır. 

kabul edilmez. (4314) 3 4 

Muvakkııt teınınat 
kuruş 

5400 
4500 

20250 
12600 

Miktarı 

kilo 
6000 
.JOOO 

Tutarı 

kuruş 
720(){) 

Tutarı 10500 lira ınu,·akkat teminat 788 liradır. 
Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. TaliplC'rİn 

Muğla Dağ Tuğ komutanlığıııda rnütetekkil komisyona müracaat
ları. 

j İnhisarlaı- U. Müdürlüğünden: 
6000 
7000 

60000 
270000 

16ROO 

Cflıy 1. lçcl Defterdarlığından 
caddes· adı metrukeye ait 17885 Jira bedel muhamıneııeli hastane 
f 111 e ka· 
•brik ın ve kırtasiye deposu olarak kullanılan şekerleme 

Pa.tarı.~;nın alat ve cdevatiyle ebniyesiııin mülküycti bir ay içinde 
'•rıJ8tın ~ aatılrnak üzre müzayedesi uzatılmış olduğundan talip o· 

efterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

Derı Koaecli Nafıa Müdürlüğünden: 
tiııde ~ce lraverı fabrikasıııda kurulu on bin bir bin lira kıyme
lır, lok:rnan .rnarka lokomobil ve teferrüatı ıııüzayt·deye ı;ıkarılmış
katdırıJ llıobıJ ve teferrüatı evsafıııa aid şartname ile makinenin 
i"iiııde ~.a~ı hakkındaki husuıi şartname Kocaeli nafıa ınüdürlü-
1<.ocael~oruJecektir, İhale 3.8.938 çarşamba günü saat 11,30 da 
lir<tdır. ;:afıa ınüdürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminat 822 
iiirı Ye rttırına kapalı zarf usulile yapıltıcağındnıı taliblerin belli 
1ll •aatten · "f k bl k 1

l1Yona yarım saat evvelıne kadar teklı me tu arını o-
VerrneJ . ·ı A l 

erı ı an o unur • 

• 
1 1'ay(i il Çavu4lu köyü Muhtarlığından 
arı 17.7 ~ ı Çavuşlu köyü hududu dalıiiinde çıkarılacak bina taş-
01dı%ırıd 8 

den itibaren bir hafta müddetJe artırmaya çıkarılmış 
arı taliplerin köy hayetine müracaatları ilan olunur. 

1<0caeı· ~~cacli Brman Batmühendis Muavinlij'inden: 
ltıe 1 Yılay t" · G D · 2 &af,de t: ının eyve kazasının oğançay ıstasyonuna saat 
ltıarıı11da tVaki hudutları •artnamesine yazılı Taşkısığı Devlet or-., esb·t -r 

·938 .. .. 
1 

olunan Deyrik 5400 kental kayııı enkaz oduııu 
'rıide11 runkunden itibaren 15 gün müddetle ş~raiti sabıka veçhile J\ açı t 
. rtarrna 28 ar ırrnaya konmuştur. . 
•tte l<oc :

7
·938 gününe rnüsadif perşembe günü saat 15 de Iz-

lr b aclı or- b "h d" . ı· . d . . d 1 1 · Qeher ke :"~n nşmu en ıı muavın ığı aıresın e yapı aca <· 
~U"akk ntalının tarife ve muhammen bedeli 4 kuruştur. to· at tern· 
lesiııj a •nat 16 lira 20 kuruştur. Şartname ve mukavele 

~ t(Oc&e~ rrnck İsteyenler Ankarada Orman umum ınüdürlüjüne 
•litine 

1 
.. orman başmühendis muavinliğilc Geyve orman mühen

ınuracaat ed b·ı· l e ı ır er. 

S05 kaı İstanbul G~nırü"'i:'i::- Ba,müdürlüğündeıı 
}'nıetind em, 898 lira 90 kuruş ve 245 kalem, 41; lira 43 kuruş 
l 10 d9e ;ubtelif cins demirbaş e4ya 1.8.938 pazartesi güııö 
İstekliı . alatada Güınrük binu>nda açık artırma ile satılacaktır 

erırı y- d 
}'a:tılı beı uz e 7,5 pey akçelerile birlikte 2490 sayılı kanun-

a'elerle b~lli a-ün ve saatte koıniıyona gelmeleri. 

l{•\'i~e~ct 1 Orman ftletmeıi Karabük Revir Amirliğinden 
'1.Jde a at 

1 
Biiyükdüz Cormnnıaıda yol kenarına istif edilmiş 

Alltı :a:· f~ğıda yazılı ziraat alah açık artırma ile satılacaktır. i ıraıyeni b 1 
t', n u unduğu yer Karabüke 23 kilometre mesafe-

Cinsi 
Kırklareli O.ıiıni Encümeninden 

Mikdarı M. bedeli Teminatı 
kurut kuru' 

Bir inci ekmek 6000 - 7000 10 5250 
Kuru fasul}a 150 - 200 14 210 
Pirinç 800 - 1000 22 1650 
inek sü!ü 700 - 800 10 600 
İnek yoğurlu 700 • 800 12 720 
Koyun sütü 700 - 800 10 600 
Koyun yoğurdu 700 - 800 12 720 
Patates 500 - 600 5 225 
Kuru bamyn 18 - 20 110 165 

Kırklareli memleket hastanesi ihtiyacı için eksiltmeye konan 
yukarıda cins ve mikdarları yazılı erzaka iatekli çıkmadığından 
eksiltmeleri 9 ağustos 938 salı günü snat 15 te ihale edilmek üze
re pazarlığa konmuştur. İsteklilerin şartnamelerini görmek ve ek
siltmeye giı·mek üzere Kırklareli Daimi encümeııine müracaatları i
lan olunur. 

Milas Askeri Satınalma Koınisyonundan: 
Milas Bodrum Küllük taburları ihtiyacı olan 18600 kilo bulıur 

27 temmuz 938 çarşamba günü saat 15 le açık eksiltmeye konul
muştur. Mtıh'lmmeıı bedeli 2428 liradır. Muvakkat temiııatı 181 lira 
35 kuruştur. İsteklılerin şartnameyi görmek Üzere mal müdürlüiü
ne yatıracakları teminat mukabilinde alacakları makbuzları ile bir
likte adı geçen gün ve saatte Milaı:a ordu evindeki alay aatıııaJma 
komisyonuna müracaatları. 

• • * Milfis küllük bodrum garnizonları ihtiyacı olan 96000 kilo una 
teklif edil<."n fiatı galı görüldüğünden yeniden kapalı ıarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 26.7.938 günü Aat 16 da
dır. Muhammen bedeli 11856 liradır. Muvakkat teminatı 889 lira 
20 kuruştur. İsteklilerin ticaret odasından alacakları vesikalarını 
salııınlına komisyonuna ibraz cdecl!klerdir. 

••ıs: Milas bodrum Küllük taburları ihtiyacı olan 5400 kilo pirinç 
27 temmuz 938 çarşamba günü saat 16 da eksiltmeye koııulmu4tur. 

1 Muhammen bedeli 12·t2 liradır. Muvakkat teminatı 93 lira 15 ku- 1 

ruştur. İsteklile-rin şartnameyi göı mek üzere mal Müdürlüğüne ya
lıraca kları t<'miııat mukabilinde alacakları makbuzlarile birlikte adı 
geçen gün ve saatte Milaıta ordu evindeki satınalma koıniıyoııuna 
müracaatları. 

• • • 
840 lıırı ıııprı ıh"' 280 lo 

nı:-k. kıtantı ilaıılaııaıa. 
rn!.11 nlrnu!'nktır. Bak: Harici .; 

• • • 
6 kafı>nı şehzı• nlıııacctktır. Bak: 1 t. Lvz amirliği SAK 

danlarına. 

• * • 
n vaz ve 

J 
ko~cr peyniri alınacaktır. Bak: fst. Cirıaj Beherinin mulıammed Bedeli mecmuu llG 

l\al'Gk Y•ba Adeti Bedeli 
ilfııılarına. 

Re lediyesi 

l' çGk Yab 400 60 240 
..., 1tPa11 a 400 40 160 
• •I· çapı 1 200 22 1

Plerin ın h 000 20 
b :1.38 c u amrnen bedelin yüzde 7,5 ğu niıbetinde temiııııt-
Ulu1111ı luına ırünü saat 13 de Karabükte revir merkezinde ha-

•.... 1 

* * • 
12700 kilo pırıııç alıııacaktır. Bak. l\tensucal sütununda 

İzıııir nıemle 'el ha::ıl. iliirmıa. 

"' .. 
Sndc yağı alınacaktır. Bak Harici Ask. kıtaatı ilanla

rına. 

1 - İdnremizin İzmir şarap Fabrikası için 1x2 metre c· 
badında 5-6 m m kalınlıkta 52 adet " f'akribeıı 50.JO kilo,, 
hakla vah saç levha açık eksiltml! usuliyle s tbn alrnacak
tar. 

2 Muhammen bedeli beher kilosu 18 kuru7 hesabiyle 
90U lira ve muvakkat teminatı 67.5() liradır. 

3 -- Eksiltme 3.8.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü sual 13 de Kabataş Levazım şübesindeki Ahın Ke
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteldilnin eksiltme açın tayiu edilen gün ve saat
la yüzde 1,5 i:'Üvenme pnralariyle birlikte yukurada adı ge· 
çen Ko 11i.syonn gelıneleri ilan olunur. (4599) 1-4 

• • • 
1- Şartname ve projesi mucibince Ardahıı:nda yciptı-! . 

ı nlacak idare binası inşaatı yeııiden kapalı zarf usulile 
J eksiltmeye konulmuştur. l 

; 2- Keşif bedeli 11209 lira 12 kuruş ve muvakkat te· 
~ minatı 840 68 liradır. 

3- Ek~iltme 3.8.938 tarihine rastlayan çar.şamba günü 
saat 11 de Kııbltaşta Lev!lzıru ve Mu~ayaıtt Şub~ıindoki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubeııilc Knrs müstakil 
Müdürlüğünden ye Ardahan M.!rnurluğundan alınııbilir . 

5- Mühtirlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yfizde 
7,5 güvenme p ır..ısı makbuzu veya banka mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme güıaü ve en 
geç saat 10 ..t kadar yukarıda adı geçen Alım Komis· 
yonu ba.ş!rnnlığına veriJm ·si lazımdır. (ıt618) 1-4 

(Sııite de IA 6 ~nıe pAge) 
DiLnylüretıın (Dır . Gen. Fıtb. Mil.ı N 714 
Constr. mııiııons (Dır. Vakoııla Mnnissa) N. 740 
• Cbarbon de lerre (Bııreau Eıc . Ereg-li de la Mer Noir} 
Colle forte et etoupe (Fah. Mil.) N. 743 
Foin (Com. Ar.h. Mil. Viz,;) N. 7-3 
Avoine (Command. Mil. lst.) N. 744 
Cuir et peau de chevre (Clı. Fer Etnt) N. 7-45 
Huile minerale. (Dir. Gen. Fab Mil.) N. 745 

Rep. pôele (Coru. Acb. Milit. Sel ımiyc) N. 759 
Beurrc (Com. Ach. Milıt. Kımı) N. 762 
Leıumeı ( ,, ,, .. ) N, 76'2 

Rep. cbaudron me~icanent el charpeete (Muıı. lst.) N. 1(,7 

• Le1 asteriıqueı ındıqueat unc Vönte par voıe de ııurencherc. 

imtiyaz aalıibi Te yQZJ itleri 
Oirelıl&rii · Hnu.iJ Girit 

Hn,ddıı{l 7er: ARTUN Ba1111MYi 
r, ı .,,. rnı ır .,,ı..._.. Nn. ın 



Sayla 4 

Orge: 3 f. • paille: 2 t .. son: 4 t. 
Beurre: 15 r. (aj ) 
Beurre: 15 t. (aj.) 
Oiı.nonı: 50 5 t. 
Oignonı: 16 t. 
Oiınons: 80 t. 

Publıque 
Gre iı grc le k. 0.92 

,, 15000 -
Publique 

" 

2961 
1035 
1125 

199 

A!ONAKASA GAZETESi 

Dir. Hyj'. Asıiıl Soc Djıııloıhlou 
Com. Ach. Corps Arm e Tchorlou 
Com. A<ıh. Mil it. Viz · 

., 
" Place Forte Tchanak. 

" " ,, ... 

3-8·38 
5-8-38 
6·8-38 

27·7-38 
28-7-38 
28 7-38 

11 
16 

11 -
12 
10 

Fromare kachcr: 600 k - fromnre 
Divorses provisiona 

blanc: 1 t. Publiquc 

2661 25 
840 -

4200 
920 -

63 -
315 -

69 Dir. Prev~ntorium et Sanatorium 
Com. Ach. Gendarmerie Tchanak. 

3-8-38 
11 -
13 

B) Adjudications a la surencbere 

Ti11uı, chauasette1, a tıclee de menuiısıer fil de 
cotoa saca vides ete. 

Publıqu Dır. Douanes Mersine" 2·8-38 

1 inhisarlar U. Mü d ü r:I ü ğ ünden: 1 

Cinsi 

Kalın makine Kağıdı 
ince " ,, 
Müsveddelik ka. No. 5 
Çizgili kağıt No. 2 
Çizgili kigıt No. 6 
Karenaj ka. 
Büyük karbon ka. 

Küyük " " 
Sünger kiiıdı 

Battal sarı zarf 
Sarı zarf No. 7 
Siyah kurşun knlem 
Renkli kurşun kalem 
İyi cinı renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekkep 1 2 kiloluk 
Istampa mürekkebi 
Büyük el defteri 

Küçük " " 

Miktarı 

4000 Top 

5000 " 
3000 " 
2500 " 
750 " 
650 " 

1000 kutu 
2500 

" 20000 tabaka 

600 kilo 

Muhammen 
beheri 

Lirn K.S. 

5 80 
66 
49 99 

2 15 60 
1 25 -

27 49 
1 83 

84 -

30000 adet "IOO adedi,, 72 -
57 -
o 97 
3 69 
8 90 
8 

100000 " " 
20000 " 
10000 " 
6000 ,, 
1000 ,, 
1500 şişe 
1000 ,, 
2000 adet 

5000 " 

" 

bedeli 
tutarı 

Lira K. 

23200 -
3300 
1499 70 
5390 
937 50 
178 69 

1830 -
210!) 
300-

216 -
570 
194 -
369 -
534 
80 

371 85 

Muvakkat te-
minatı Eksiltmenin 

Lira Kuruş Şekli Günü 

1740 
247 
112 47 
404 25 

71 81 
13 40 

137 25 
157 50 

22 50 

16 20 
42 75 
14 55 
~1 65 
40 
6 

27 88 
2 81 

32 92 
15 

K. Zarf 
Açık ek ilt~e 

" " K. Zarf 
A. Eksiltme 
Pnuırhk 

Açık 

" Pazarlık 

" Açık eks 
Pazarlık 

Açık eks. 
,, 

" 
Pazarlık 

Açık ekı. 

Pazarlık 

Açık ekı;. 

pazarlık 

4-8-938 

" 
" 

" 
" 5-8-938 

" 
" 

" 
" 6-8-938 

" 
n 

" 
" 
" 8-8-938 

" 

Saati 

10.-
10.15 
10.30 
11.-
11.15 
11.30 
10.-
10.15 
10.30 

Mukavva kaplı el defteri (100 )8p.) 
Jmza kurutma def. (20 yapraklı) 
Büyük tel raptiye 

1000 " 

24 79 
3 75 

21 95 
4-

23 75 
93 50 
3 25 

37 50 
439 -
200 -
237 50 
748 

17 81 " " 

11.-
11.15 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11. 
11.15 
10.-
10.15 
10.30 
1045 
il 

Küçük ,, " 
Toplu iğne 
İstampa No. 2 
Cetvel tahtaaı 
Küçük sünger 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkep lastiği "Pirelli,, 
Kağıt kıskacı 

Zımba makinesi küçük boy 
Tüy süı::-ürge 
Yazı takımı tip 3 

" ,, " 4 
Musannif 
Klasör 
Sumen tip 4 
Çakı 

800 
" 1500 kutu 

1500 " 
4000 

" 500 adet 
500 ,, 

1000 " 4000 yumak 
5000 adet 

500 " 
500 " 
250 " 
100 " 
150 ,, 

30000 " 
3000 " 

300 ,, 
600 " 

ıo 50 
17 50 
11 90 
15 
4-
5 50 

17 
2 50 

50 -
6 
1 -

3 99 5 
46 95 
55 
12 50 

97 50 

420 -
87 50 
59 50 

150 -
160 
275 -
85 

1250 -
125 
600 -
150 -

1198 50 
1408 50 
165 -
75 -

56 10 Açık ekı. 

7 31 Pazarlık 

31 50 Açık eks. 
6 56 Pazarlık 

4 46 
il 25 

12 
20 
7 22 

93 
9 37 

4:ı 

11 25 
89 88 

105 63 
12 37 
5 62 

" 
,, 
,, 
" Açık eks. 

Pazarlık 

Açık cks. 
Pazarlık 

Açık eks. 

" ,, 
Pazarlık 

,, 

" ,, 

,, 
., 
,, 

9-8-938 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

10-8-938 

" 
" 

" 

11. 15 
11.30 
11.45 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11. rn 
11.30 
11.45 
10.-
10. 15 
10.30 
I0.45 

Şartname ve nüınuneleri mucibince satın alınacak yukarıda cinı ve ıniktarları yazılı 37 kalem kırtasiy lev t:ıımı hizala
mıda gösterildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık ek il t ne ve kapalı zarf usulile ek iltmeye konmuştur. 

il Muhammen bedelleriyle muvnkkat teminl\tl rı hiznl nnda gö teri) niştir. 
lll - Eksiltnıder yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubaya t Şubesindeki alım Komiıyoııuııda yapı-

lacaktır. 

lV Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 'uhedcn alınabilir. 
V Pazarlık ve açık cksiltıneye iştirak ctm .... k isteyeni rin yüzde 7, 5 güvenme paralariylc birlikte eksiltme için tayin edi-

len gün ve saatlerde komisyona gel.neleri, kapalı znrf eksiltmesine iştirak etmek istcycııl riıı d ı. ühürlü teklif mektubunu ve 
knnuni vesaik ile l iizde 7 ,5 güvenme parası mnkbuzunu ve} n banka mektubunu iht'va edecek olrm k. palı zarfların yukarda y -
xılı eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar adı geçen Alını Komisyonu Başkanlığıııa makbuz mukabilinde vermeleri 
lbımdır. (4616) 1 -4 

İzmir Levazım Amirliği Sa· 
tınalma Komiıyonundan: 

Müstahkem mevki Foça ve Sö
ğütçük mıntakası kıtaatının 53800 
kilo kesilmiş sığır ve yahut bu· 
rulmuş keçi eti veya koyun eti 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. İhalesi 2 ağustoa 9:38 
salı günü saat 13 tc kışlada lz
mir levazım amirli~i aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min tdilen tutarı 10760 liradır. 
Teminatı muvııkkate akçesi 807 
liradır. Şartnamesi hcrgün ko
mİs} onda ıörülebilir. lıteklil 
ticnret odasında kayıtlı oldukla· 
rına dair vesika göstermek mec- 1 

buriyetindedirler. 

Yevmi 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

Cinsi 

Sömikok 

" ,, 

" 

Miktara 

30 ton 
.10 ,, 

40 " 
165 

Lave maden kömürü 6 ,, 
Rekompoze maden 500 ,, 

kömürü 

* • * 
Muh m. bedeli 
beheri tutarı 
L. L. 

24 
24 
24 
24 
16 
15 20 

720 
720 
960 

3960 
96 

7600 

Muvnk. 
teminat 

L. K. 

54 
54 
72 

297 
7 20 

570 

Eksil tmeniıı 
şekli güniı s, ah 

Açık Ek. 3.8.38 9 
,, 

pazarlık 

kapalı z. 

" 
" 
" ,, 
,, 

9.05 
9.10 
9.15 
9.30 

IQ.30 

Odun 20 çe. 3 60 4 50 pazarhk 4.8.38 9 
9.30 " Mangal kömürü 9700 kg. 4 50 43ô 50 32 73 Açık ek. 

1- Şartnnmeleri mucibince satan alınacak y\Jkarıda cins ve miktarı yazılı sömikok, 
la ve ve rekompoze maden kömürü, odun ve mangal kömürü hizalarında yazılı usullerle 

ayn ayrı eksiltıneye konmuştur. 
2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatlara hiı larında gö.,terilmiştir. 
3- Eksiltmeler yukarıda yazılı giin ve saatlarda Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda y pılacaktar. 
4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
5 Pazarhk ve açık eksiltm:ye iştirak etmek i tiyenlerin yüzde 7,5 güvenme pa

ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde Komisyona gelmeleri kap ah 
zarf eksiltıu sine iştarak dmek isteyeni rin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni 
vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mektubu ıu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat evve ine adar adı g çen Alım Ko-
misyonu Başkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4619) 1--4 

19 Temnı~ 
..... 

1- Şartnamesi ve nümunesi mucibince üzüm .,~ 
son koyınağa mahsus 50.000 adet çuval kapalı ıstı 
Jile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21 
lira ve muvakkat teminah 1575 liradır. s 

3 -- Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlayan pazartesi ~ 
saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıi.J J 

Ahın Komisyonunda yapılacaktır. Fiat teklif mektubf. 
ve teminat akçesi veya makbuzunu ihtiva edecek 

11 

kapah zarflaran ayni günde 1aat 12 ye kadar Ko112 
Başkanlığıoa verilmesi lazımdır. 

4- Şartnam~ler 1 lira bedel mukabilinde hergii• 
hisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve fi 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 1 

5- Mühür teklif mektubunun, 
7,5 güvenme parası makbuzunu veya mektubunu i 
edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazalı olduğ&J 

re eksiltme günü en geç saat 12 ye kadar yukarıd~ 
geçen Ahm Komisyonu Başkanhğrna makbuz mukab1 

verilmiş olmnsı lazımdır. (4454) 

••• 

l - İdaremizin Paşabahçe fabrikasmda inşa edi 
ot kılıf ambarı için şartnamesi ve inhisarlar inşaat~ 
sinde intihap edilecek numunesi mucibince 80.000 
tuğla açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lir' 
sabile 1280-1360 lira ve muvakkat teminata 96 102 
dır. 

3 - Eksiltme 20.7.938 tarihine rastlayan çad 
günü saat 10 da Kııbataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasaı. olarak hergün söıii 
Şubeden alınabilir. t 

5- Eksiltt"ileye iştirak etmek istiyenlerin teklif 
leri tuğladan 3-4 adedini tetkik edilmek üzere f 
lar U-num Müdürlüğü İnşaat Şubesine vermeleri JiS 
İntihap edilecek numune mubayaaya esas olacaktır 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltcO' 
tayin edilen ıTÜn ve saatta yukarıda adı geçE"n 1' 
na gelmeleri ilan olunur. (4•53) 4 4 

• • • 
Çamaltı ve Koçhisar Tuzlalarında 100 kiloda" 

alınacak tuz için tuzun müşteri vasıtalarının yaıı 

ceği yere kad r taşınması içilı ihtiyar olunacak 
larm içinde bulunduğumuz mali sene zarfı oda dı 
sene olduğu gibi Çnmaltı tuzlasında kilo da t5s 
Koçhisar tuzlasmda da kiloda 12 santim olara~ 
edilmiş olduğu 3078 sayıla tuz kanununun 4 üncD 
si mucibince ilan olunur. (4617) 1 

• • • 
l İdaremizin İzmir Fabrikası ıçın Şartname•1 

bince 24 ton "Mazot,, ağır dizel yağı clçık eksilt 
lile sntın dmacakhr. 

il- Muhammen bedeli beher !dlosu lzıuir 
kuru~ hesabiyle 16 O lira ve muvakkat teminatı 
dır. 

lll - Eksiltme 4.VHI 938 tarihine rasliyan perşe 
saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Ş0 

Alim Komisyonunda yapJJac ktar. 
lV- Şartnameler parcısız olarak hergüıı 

Şubeden ahnabılir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gil11 

te yüzde 7,5 güvenme parasiyle birlikte yulı' 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4 

• * • 
l - Şartname ve projesi mucihiııce yaptarıla 

bakır Başmüdürlük binası inşaata kapalı zarf 
siltme e konmuştur. 

il- Keşif bedeli 36 l 19 lira 62 kuruş ve rıııJ 
minah 2709 liradır. 
111- Eksiltme 3.Vlll.938 tarihine rastlayan çarf' 

saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 180 kuruş bedel 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerio f 
ve vesaikini eksiltme gününden 3 gün evveli111 

hisurlur İnşaat Şubesine ibr z ederek müna1'' 
ves!kası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlii teklif mektubunu ve kanuni 
inşaat Şubesinden alınacak eksiltmeye iştir' 
ve yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veY' 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar•" 
günü en geç saat 9 za k dar yukarıda adı 
Komisyon Başkanhğına makbuz mukabilinde 
ması lazımdır. (4 



\. . Sus•irluktaki Topçu alayı için 280 ton )'ulafı kapalı zarfla ek
f ~ıltıneye koomuıtur. ihalesi 5.8.938 Cuma günü saat, ı ı de Balı· 
~ 

12
esirde Kor Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 
60 )j d • A. · ı·,,· e Kor b s ra ır. Evsaf ve şartlar lstanbul Leva:ı:ım ınır 1

1'>
1 v 

ihatlınalrna Kornisyonunda görülebilir. 1steklilerin muayyen günde 
1 ~ eden bir uat evveline kadar Balıkesirde Kor Satınalma Ko· 
İ~ tnısyonuna vermeleri. (1 JO) (4474) t-4 

* • • 
'O dun~:r~areli Tümen Birliklerinin ihtiyacı içi o 4,000,000 k~lo o· 
İ nu

0 
•pa)ı ı.arf usulile eksiltmeye konuhnuştur. Beher kıl<"ıu· 

lirad rnu~nrnrnen fiyatı bir kuruş 25 santimdir. lık teminatı 37~6 
f tekı·~"· halesi 4 Ağustos 938 Perşembe günü saat 11 dedir. Is· 
'b Tali ı ~r Şartnamesini 250 kuruşa Satına ima Komisyonundan alınır. 
J rnek~u~~ kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile t~minat 

tvve)' arını havi zarflarını belli gün ve uatten en az hır saat 
' tnele •.ne kadar Kırklarelinde Tümen Satınalma Komisyonuna ver· 
İ rı, ll l7) (4577) t-4 

o t * ... 
•iltrn n onluk 6 adet Dizel motor\ü yol silindiri kapalı zarfla ek-
•iltrn:y~ konulmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 43200 li~adır. Ek· 

·\ bıa I< .9 938 Pazartesi günü saat 12 de M.M. Vekaletı Sabnıtl· 
'c.ham ~rnısyoııunda yapılacaktır İlk teminatı 3240 lira olup. şart· 

t tf esı 216 k · · · ki k 
llUnj t . uruşa Komisyondan alınır. Eksıltmeye ırırece er. •-
)'azılı ~mınat ve 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde 
hernhale~~elerle birlikte teklif mektublarını eksiltme s~ati.aden be· 

·r• nıa Kom· ır saat evveline kadar Ankarnda M.M. Vekaletı Satınal-
ııyonuna vermeleri. (t l9) (4579ı 1-4 

• • • 
Miktarı Tahmin bede\\ İ\k \em\nab 

Kilo Cinsi Ura Kuruş Ura Kuruş -- ........, ,wwı:www 

1170000 Odun 11700 00 817 50 

1-Hozat a\ayı için \ınacak m\k\ar cins, tahmin bedeli ve ilk 
teminatı yukarda yazılı odun Elazığ Tüm satınalma Komi yonunca 
5 ağustos 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf ekailtmesile satın
aJınacaktır. 

2-Şartnamesi Komisyonda ıörülebilecektir. 
3-1.teklilerin eksiltme günü sut 10 a kadar kanun ve şart

namesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz muka-
bilinde Komisyona vermeleri. (122) (4607) 

• • • 
Kor merkez birlikleri için 15 ton ı;adeyağı kapalı z rfla intaç 

edilemediğinden 2490 sayılı kanunun 47·inci maddesine göre pazar
lıkla mubayaa edilecektir. İhalesi 5 ağustos 938 cuma günü saat 
16 dadır. Beher kilosuna tahmin edilen bedel 92 kuruş olup ilk pey 
paraıı 1035 liradır. Şartname: ve evsafı görmek isteyenler hergün 
Ankara İstanbul LcYnzım Amirliği Satınalma Komiıyonunda ve 
Çorlu Kor Sahnalma Komisyonunda görebilirler. Talihler kanunun 
ikinci ve üçüncü mnddeleriodeki belgelerile birlikte belli gün ve 
saatte Çorlu Satınalma Komisyonuna müracaatları. (124) (4609) 

* * * 
Konyadaki kit'atın ihtiyacı olan 23t00 kilo sadeyağı kapalı 

zarf usulu ile eksiltmeye konulmuttur. Şartnameıi Konyada Kor 
Sahnalma Komisyonunda latan bul da, An karada Levazım amirlik· 
leri Slltınalma Komiıyonlarındadır. istekliler şartnameyi KomİI · 
yonlarda okuyabilirler. İ,bu 23400 kilo sadeyağın muhammen tu· 
tarı 2~740 Lira şartnamesindeki yüzde 25 miktar fazlası da da· 
hil olduğu halde ilk teminatı 3t13 lira 12 kuruştur. Eksiltme 2 a· 
ğuııotos 9.~8 Salı günü saat 11 de Konyada Kor Satınalma Komis
yonunda yapılacaktr. İstekliler 2 ağustos 938 saat ona kadar mek· 
tuplarını Konyada Levazım Amirliği binasında Sahnalma Komiı· 

Harp akademisi eratı için 4600 ki\o patlıcan, 4600 ki \o kn~ak, 
4600 kilo ayşe kadın fnsulya, 3200 kilo taıe bamya, 1500 kı\o 
kırmızı domates, 1200 kilo yeşil büber, 3 ağustos 938 çarşamba 
günü saat 10,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 113 ı lira ilk teminatı 85 lira 20 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyc-na gelmeleri. (85) (4574) 1-4 

"' .. 
Ordu ihtiyacı için 5000 kutu kaşe 4 Ağustos 93S p rşembe 

günü saat 11 de Tophanede Levazım amirliği Sntınnlmn Komi!'!· 
yonunda açık eksiltme ile nlınacnktır. Hepsinin tahmin b •deli 
3000 lira ve ilk temin nlı 225 liradır. Şartnamesi Komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika\arile beraber belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. (85) (4612, 1-4 

• * • 
Ordu Sılıhi ihtiyacı için 500 kjlo Souı Nitrate de Bismouth 

2 Eylül 938 cuma günü saat t 1,30 da Tophanede Levazım amir
liği Sabnalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacakhr.Tnhmi'l 
bedeli 3875 lira illt teminat 290 lira 63 kuruştur. Şartnamesi Ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel-
li saatte Komiıyonn gelmeleri. (86) (4613) 1 4 

• • $ 

1( k *•* 
t •iltrn ar11. Öse Garnizonu için 840 bin kilo arpa kapalı zarfla ek-

rt,lhale ~Ye kondu. Tahl!lin bedeli 184"'0 lirı:ı ilk teminatı t38ü lira, 
ı yonu başkanlığına vermeleri.\ ( 115) (4575) 1 - 4 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesıesat hayvanatı ıçın 

838 ton kuru ot 21 Temmuz 938 Perşembe günü saat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda knttalı 
zarfla eksiltmesi yapılııcaktır. Hepsinin tahmin bedelı 21)112 lira 
ilk teminatı 1508 lira 40 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir •aal evvel komisyona vermeleri. t 

11 4 8 93R p . ı · K k.. d 'Satı l ' • erşembe günü saat IO dadır. Iha esı ara ose e 
l na rna K · · · ·· k · t er K . ornısyonda yapılacaktır. Şartııamesını gorme ıs eyen· 

ii f9 dan °:ısyondan alıp görebilirler. İst.:kliler ihale günü ve ıı;aat 
lubu ır saat evvel Ticaret odası vesikasıle birlikte teklif mek· 

.ı.. nu Karak'' · b 1 ev-acakl oıede A11keri Satınalma Komisyonuna vermış u u-
f ardır. ( 113) l4522) 1-4 

• * * ;s 
ıt Mki'kl tarı Tahmin bedeli İlk teminatı 

f ~ Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 
''vuOôo =- .._ - 000-

ıo' 1- El Odun 33000 000 247~ . 
/ ilk •.zığ rnerke:ıi için alınacak miktar, cins tahmın bedeh 
lltıisyon teıııınatı yukarda yazılı Odun Ela:zığ Tüm Sntınalma Ko
•iltıne ~lnca 5 Ağustos 938 cuma günü saat IO da kapalı zarf ek· 

•ı e t 2 sa ın alınacaktır. 
, ş,rtna · K · d .. "l b·1· \J İ rnesı omısyon a goru e ı ır. 

0 hnıe,· •teklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şart· 
.. k •ne a· l't"ılindc .,. 6 ore hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz muka · 

11 l'l.Otn' ' ısyona vermeleri. (123) (4608) 1-4 

~ fznıitt • * • 
'f~anillr ~ ve Gebzede yaptırılacak iki pavyon ile Gebzede bir 
S '-uştu:\:ık~ali inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
al< leva .. · ksıltme 5 a"ustos 938 cuma günü saat 11 de E11kişehir 

~ c.ırn A . 6 . 
il ki b' tnırligi Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Izmit-
...,.Jıl ki b~r Pavyonun keşif bedeli 43.023 lir ı 78 kuruştur. Gebze· 

1162 li~r ~avyonu 11 keşif bedeli 15,500 lira muvakkat . teminatı 
ketif b 8 '~ l:uruştur. nşaatı ikmal edilecek Gebzedekı hangarın 

. tadır. ~~e~ı 24329 lira 02 kuruştur. Muvakkat teminatı t.825 li-
etl \'e l::ıki •ş.lere ait resim keşif ve şartname'er Ankara lıtanbul 
ilt"1ıı 1( '·ehır levazim Amirliklerine ve İzmilteki Askeri Satınal-

,. ornııyo l A - k . t . t•n ayr n arında görülebilir.isteklilerin her uç unm ınşaa ı· 
J!irecek; ayrı teklif mektupları verebilecektirler. Bu inşaat işlerine 

e ~a bu i ~r 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve bu miktarlar• 
ta ~ekalet~ ~re benzer iş yaptıklarına dair vesikalarını ve Nafıa 

••vi k nın 938 yılile beraber bu işlere ait teklif mektuplarını 
.l.. "Palı - () k d ell"'ezku, I< Zarflarını yukarda yazılı gunde saat 1 na a nr 

Oıtıiayona vermelidirler. (125) (46l0) 1-4 
v· • • • 

il: 1Zed b 
(jjO orımllşt: ı.ıluuan kıtaat için 720000 kilo odun açık eksiltmeye 

hlaca.ktı r. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınnlma Komisyonunda ya-
•caat e~· ~~rtnamesini görmek isteyenler hergün Komisyona mü· 

\jtJ ·~ham ebılırler. Eksiltmesi 3.8.938 çarşamba günü ııaat 11 dedir. 
lı'ıtlıra.k ~dn fintı 3600 lira ilk teminatı 270 liradır. Münakasaya 
.. :..Irtıa 1( c_cekleriıı bildirilen gün ve saatte Vizedeki Askeri Satın-
5'1' D Otnııy 

ernirk" onuna müracaatları. 
ltıiltrn oy Hd. Alayı ihtiyacı için 6Hl ton odun kapalı zarfla 
lo37 li:ye konulrnuştur. Muhammen bedeli 13820 lira ilk teminatı 

ao'~ktır. t.Jır. Eksiltmesi .~ 8.938 çarşamba günü snnt 15 te yapıla
/'ti Sa:~y~ talip olacakların bildirilen gün ve saatta Vizede As

Dem· ~~ rnn Kornisyonuna mürac.-atları. 
~R•rıda ır oy. Hd, alayına ait 15000 kilo sade yagına istekli çıkma· 

(f1ıl 2arlık~ Yenıdeıı müıınkasası 6.8.938 cumartesi günü aaat 11 de 
!Grı v a mubayaa edilecektir. Jtaya talip olacaklnrm bildirile., 
• e ısaatte v· K . -t',.tı, M h ızedeki askeri satın alma omısyonuna muracaat-

r '!I u ammen bedeli 15000 lira ilk teminatı 1125 liradır. 
(126) (4611) 

I< * • • 
el ~lı 2:.:~~irlikle~inde? süvari Tümeni ihtiyacı için Sl ton benzin ka- ı 
e lınurı 

47
°. te.klıf edılen fiat pahalı görüldüiünJcn 2490 sayılı ka· 

~lesi l ~ncı maddesine tevfikaD pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
f~ '<o . 8 i°Ustos 938 Pazartesi günü sanl 16 da Çorlu Kor Satınal· 

1 25 ~ısyonunda yapılacaktır. Beher kilosuna tahmin edilen be· 
ill1 llıesini uruş olup i~k pey parası 937 lira50 kuruştur. EV1af ye ~a~t: 
1'' lına.ı görmek ıstcyenler hergün İstanbul Levazım Amırlıtı 

ebil~a Komisyonunda ve Çorlu Kor Satınalma Komisyonunda 
12ıe.J ı~ er. isteklilerin kanunun ikinci ye üçüncü meddelerindeki 

erıle b" l''- 1 ır ııde Kor Sahnalma Komisyonuna müracaat arı. 
(120) (4605) 

' ... ~Malatya birl'kl · · · b" •. • • .. · b' k'I d k rl" ı Za fi ı erı ıçın ır mılyon yuz yctmış ın ı o o un a · 

1 
p il~ a e~siltmeyc konmuştur. Tahmin edilen bedeli 14625 lira 

e lartıa gü t~rnınah 1096 lira 88 kuruştur. Eksiltmesi 5 ağu~tos 938 
Yap,J nu saat 10,30 da Elazığda Tümen Satına ima K~mısyonun· 

56 iitrn nc~k:ır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
tlaYac e k2Unu saat 9,30 a kadar kanun ye tartnamesine göre ha
t-el a_ ları teklif mektubları Komisyona makbuz mukabilinde 

erı, (121) (4606) 

• • • 
Tümen Merkez kıtaat ve mÜeHeıat için yirmi sekiz bin kilo u

deyağı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. İhale 1 l ağustoı 938 
perşembe günü saate l 1 de Tümen Satına ima Komisyonunda 
yaptlacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evveline kadar k a· , 
bul edilecektir. Yirmi 5ekiz bin kilo sadeyağın muhammen bede· 
li 2t080 liradır. İlk teminatı 1806 liradır. Şartnamesi Tümen Sa
tıualma Komisyonunda hergün görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teıninat ve mektublarile ve kanunun emrettiği veıı:ıikle 
birlikte Sarıkamışta Tümen Satınalma Komiaıyonuna vermeleri. 

(106) (4433) 1-4 

• • • 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı on bir lira olan iki bin i' a 

2500 tane velense kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
21 temmuz H38 perşembe günü saat 10 da Ankarada M.M.V.Sa· 
tınalma ko-nisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2602 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi 138 kuruşa M.M.V. Satın alma komisyonun· 
dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

, kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tek· 
lif mektub arını ekıiltıne saahndan behemehal bir saat evv,.Jine 
kadar Ankaradn M.M. V. :Satınalma komisyonuna vermeleri. 

(60) (4128) 3-4 

• • • 
Siirtteki Birlikler ihtiyacı için 300003 kilo Unun 25.7.938 pa· 

zartesi günü .saat 10 da kapalı zarfta eksiltmesi yapılacaktır Mu
hammen bedeli 39000 lira, ilk teminatı 2925 liradır. Şartnameyi 

görmek isteyenlerin iş saa ' lerinde her gün eksiltmeye girecek· 
(erin mezkur gün ve saat dokuza kadar teklif mektubları ile bir
likte Siirt Tümen Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(84) (4299) 2 4 . "' . 
Milas, Bodrum, Küllük garnizonlarının ihtiyaçları olan 36510 

kilo sade yağı kapalı urf usulile 1 ağustos 938 pazartesi 
günü saat t.:; te eksilt neye konulmuştur. Muhamqıen bedeli 
15015 lira, ilk teminatı 1126 lira 13 kuruştur. İstekliler Ticaret 
odasından alacakları ticaret vesikalarını Komisyona ipraz edecek
lerdir. İstekliler ekıiltmeyi açma saatından bir saat evvel teklif 
mektublarını Milasta Alny Satınalına Komiıyonu Başkanlığına 
vermiş bulunacaklardır. Milas sadeyağı ayrı bir şartname ile 
keza Bodrum sadeyağı ayrı ayrı isteklilere ihale . edileceği gibi 
Milas Bo.drıım sade pğlım toptan bir istekliye ihale edilebile-
cektir lBO) \4330) 1 - 4 

• • * 
Sarıkamış Merltez kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için 650 

bin kilo un kapalı zarfla ihaleye konmuştur. ihale 17 °ağuıtoı 9.l8 
çarşamba günfi sıu•t 11 de Sarıkamışta Tümen Satınalma Komis
yomında yapılacaktır. Muhammen bedeli 88400 lira ilk teminatı 
6630 liradır. Şartnamesi Tümen Satınalma Komisyonunda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat mektup ve mak· 
buzlarile ve kanunun emrettiği vesaikle beraber belli saatten bir 
saat evvel teklif mektublarını Komisyona vermeleri. 

(1 J2) (4429) 1 4 .... 
29165 lira 2'3 kuruş bedeli keşifli olan Bahke.irde Çayırhisar

daki Topçu taburu garajının ikmali inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. ihalesi 1.8.938 pazutesi R'ÜnÜ saat 11 de Ba· 
lıkesirde Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
2187 lira 40 kuruştur. Plan, fenni şartname ve birinci keşif Ba· 
lıkeıir Kor inşaat ve İstanbul Lf'Yazım Amirliği Satınalma Ko
misyonun a görülebilir. Talihlerin kanunun 2, 3 ncü madde· 
lerinde yazılı vuikıılarla varsa yaptığı bu gibi işlere ait ehliyet 
vesikası gösterecekludir. Talihlerin ihale aaatından bir saat ev• 
veli ne kadar tekliflerini Komiıyona vermeleri. ( 101) (4386) 1 4 

(44, (4172) 4-4 

••• 
İstanbul Levazım Yollama l\fd. için 120 ton hvamarin kömü

rü 21 7,938 Perşembe ~ünü •nat 10,30 dn Tophanede Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda açık ekıiltme ile aJınacaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu on üç lira 23 kuruş ilk teminatı 1 Hl 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona S"«"lmeleri. 

(45} (4173) 4-4 
••• 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 1500 kilo tıbbi alçı 20 Temmu:r 938 
Çarşamba günü saat 10,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa· 
tınalına Komisyonunda aç>k eksiltme ile alınacaktır Tahmin be· 
deli 600 lira, ilk teminatı 45 liradır. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile b raber belli saatte ko · 
misyona gelmeleri. (471 (4175) 4- 4 

Ordu Sıhhi ihtiyarı için 250 kilo baryomin 20 Temmuz 831 
Çarşamba günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunca açık c-ksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
600 lira ilk teminatı 45 liradır. Şartnamesi komisyonda girülelıti· 
lira . İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komiı-
yona gelmeleri. (48) (4176) -4-4 

* • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı ıçın 11 çeşit İspençiyarı malzemesi 26 Tem· 

muz 938 salı günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satma ima Komisyonunda kapalı zarfla eksilmesi yapılacaktır. Hep
,:;inin tahmin bedeli 6050 lira, ilk teminıı.tı 453 lirn 75 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalı:ırile 
b"raber teklif mektuplarını ihale saatıııdan bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (65) (4270) 3-4 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 2250 kilo oksijenli su 2 Ağustoı O '8 

salı günü saat 11,30 da Tophauede İstanbut Levar.ım Amirliği 
Satınalma Komisyonund ı açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1578 lira 75 kuruş ilk teminatı 118 lira 40 kuruş· 
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. lıteklilerin kanuni vesi
kalarile beraher belli saatte Komisyona gelmeleri. (44) (4438} 2-4 

Kilo Cin i 
Bir kilosunun muhammen 

bedeli 

4750 Beyaz peynir 40 kuruş 
1800 Kaşar peyniri 70 ., 

Belediye hastaneleri le diğer Müesseselerine lüzumu olan 
ve yukarıda cinsile mikdarları vazıh bulunan peynirler 
açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde gi· 
ren bulunmadığından eksiltme 25.7.938 pa7.artesi gününe 
uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 237 
lirahk ilk terııinat makbuz veya mektubile beraber yuka
rıda yazılı giin:le saat 1 l de Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. (İ) (4499} 

fD.o.YoLLARı İŞLETME u. MuoÜRLÜGÜNDE~ 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 

Komisyonundan: 
828 adet kazan borusunun 3.8.938 tllrihine rastlayan Çarşamba 

günü ı;aat 15 de kapalı zarfla ,müııakasasımn icra edileçeği ilan e
dilmişti. Resmi dairelerin saat 14 de tatiline binaen münakasnnın 
mezkur gün saat 11 de icra edileceğinden kapalı zarfların saat 10 
a kıtdar Komiıyonumuza vermeleri ilan olunur. (2505) (4585) 1- 2 

idaremiz meıai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan 
edilmiş olan 5932 lira 8..5 kuruş bedelli 19 kalemden ibaret flanç· 

' 1ı dökme boru, ambuvatmanlı dökme boru, dirsek, vana gaz bo· 
rusu gibi malzemeye ait eksiltme 21.7.1938 perşembe günü saat 
15 den 22.7.938 Cuma günü saat 12 ye tehir edilmiştir. 

Buna binaen teklifi muhtevi zarfların 22.7.1938 cuma günü saat 
oıı bire kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon 
Reisliğine verilmesi lazımdır. (4475) 4--4 
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A) Adjudicatioos au Rabais 
Constr1Jction-Reparation·- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. maisons en maçonnerie pr. lınmigrea: 79 p. 
Constr. veapasienne • 
Constr. deux pavillon a Guebze et İzmit 
Constr. d'un hanırar a Guebze 
Constr. bat. administratif a Ardahan (cah. eh 

p . 56) 
Constr. boutiq\..es: ::> p. 
Achevement constr. konak rouver. knza Gueule 
Trav. ngrarıdissement batisae 
Trav. terrnssement et eonııtr. pave de la rue Do

ghıın iı. Kartal 
Constr. eanal et trav. d'artıı pr. irrig-ation plaine 

Saraykeuy (cah. eh. 20 1.) 

Gre a gre la p. 542 -
Publique 2983 78 
Pli eaeh. - -

,, 

" 
Publique 

Publique 
,, 

Pli caeh 

24329 02 
11209 12 

6305 01 
15055 -
1261 20 

411 22 

400008 -

223 78 
1162 50 
1825 -
840 68 

94 68 
30 84 

19750 32 

Dir. Etablis. lmmigreı lzmir 
Municip. Taraous 
Com. Ach. lnt. Esk.iehehir 

" 
Com. Ach. Eeon. Monop. Kabataehe · 

Dir. Vakoufs Eslciehchir 
Prcpose Fisc Gueule 
Dir. Princip. Monop . Ankara 
Munieipalite Kartal 

Minist. Trav. Pub. Dir. Gen. Hydr. 

1-8·38 
1-8-38 
5·8·38 
5-8·38 
3·8-38 

29-7-38 
4-8-38 
5-8-38 

26-7 38 

6-8-38 

Produite Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourn?ture pour Hôpitaux 

Coton Hydrophile: 400 k.- toile P'" buıdage: 14( O Publique 3024 - - - Chef. Med. Hôpital Reg-. Adana 28-7-38 
m. mcdıeamentıı: 155 lots 

Sous·nithrade de Biıımouthc: 500 k. 
Cacheta: 5000 boitcs 

Gre a gre 3875 -
Publique 3000 -

E lel trid1e·Gaz-Chauff age Central (lnstallation et Materiel) 
lnstall. eleetrique bourr ELine (cah . eh. 185 P) 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Toile pr. capot~: 114'40 m. (aj.) 
Habit d'ete: 650 complets 

--
Pli caeh 37379 70 

Gre a grc 

• ., pr. ı:ıoldata: 780 eomplets Pli caeh 

2745 60 
4712 50 
6162 -

14070 50 ., d'hiver ., ,, '40 complets -capotes pr. ııoldats 
502 complets- gilets de ehaueurs: 515 p. • four
rurcs de sentinelles: 12 p. 

Bottines pr. aoldats: 1358 pairea 
Habits gris et euq. pr. subalterllea: 2561 completa 

'1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Articles de papcterie: 37 lob (voir d ctails partie 
turque) 

lmprcsıion livres: 4500 exeınplaires dessins et fi
gures: 30000 c. m2 reliure: 4500 exemplaires 

T rnnsport- Chargement Decharjı?ement 

Transport postaux 

Combustible - Carburant-Huiles 

Semİ•coke: 7 t. (aj.) 

Mazout: 24 t. 
Boia: 2200 t . 
Semi·coke: 265 t . 

Bois: 20 tchekie- charbon do bois: 9700 kg.: 
Houılle recomposee: 500 t. 
Houille lavee mnrine: t> t. 
Houillc erıblce: 150 t.- bois: 2500 tchekis· char-

bon de bois: 200 t. 
Houille nntbraeite: 11 O t. 
Boi : 691 t. 
Bois: 720 t . 
Benzine: 50 t. 
Bois: 1.170.000 k. 
Bois: 1170 t. 
Anthraeıt : 100 t. 

Dıvers 

Harnais: 173 complcts {nj) 
Asphalte froid: 20 t . 
Travaux plantatıon arbres et fleurs au Stadium et 

a l'hyppodrome iı Arık. 

Tôles ondulees· 5 t. 

Provisions 

Legumes: 4 lots 
Foin: 70 t . 
Provisions: 12 lota 
Pain, beurre, riz et abricots 
Legumes: 3 lots 
Harieots verts, lentilles, ble eoncaue, huile d'o· 

livea, beurre ete 
Beune: 100 t . (eah. des eh. 440 p.) 
Beurre: 20 t 
Beurre: 11750 k. (aj .) 
Viande darblitch: 2 t. 
l{iz: 12 7 t . (aj.) 
Beurre: 10 t. ( 'i ) 
Viıırıde de boeuf: 53.13 t. 
Pain, -:iande et beurre (aj.) 

Yogııour t, !ait et viande (aj .) 

" 

" ,, 
6382 60 

'48659 -

Grc a grı> - -

Pli cnch 6030 

Publique 

Gre a gre 

Publique 
Pli caeh . 
Publique 
Grc a gre 
Pli caeh. 
Gre a gre 
Publique 

n 

Pli cach 
Publique 
Pli cach 

" 
" Publique 

1680 -

1680 -
33000 -
6360 -

7600 -
96 -

3000 -
13822 
3600 -

le k. O 25 
14625 -
11700 -

3000 -

Pli cach 10380 -
Grc a gre 
Publıque 4824 05 

Publique 900 -

Publique 

" 
2520 -

Gre a gre 
Publique 

" 
3275 -

Pli eaeh 

" \.re iı rre le k. 1 -
Publirıue - -
Gre a gre 2794 -

10500 -
Pli caeh. 10760 -
Publique 

Gre a gre 

290 63 
225 -

2804 -

353 44 
462 15 

1055 29 

478 70 
3649 43 

452 25 

126 

126 
2475 
473 

570 • 
7 20 

225 -
1037 -
270 
937 50 

1096 -
877 50· 
225 -

779 -

67 50 

189 -

248 -

5650 
1500 -

70 50 

788 -
807 -

Com. Ach. lnt. İst. Tophane 
,, 

Municip. Ezine et lst. 

2-9-38 
4-8-38 

. 
5-8-38 

Hôpital Reg. l:ı:mir 
Dır. Gen. Cartog. Anlc. 
Com. Ach. Oir. Gen . Fabr. Mil. 

15-8·38 
8·8·38 

Ank. 5·8·38 
6 8 38 

.. 
Dir. Econom. PTT Ank. t!l lst. 

5·8·38 
4 8-38 

Com. Ach . Econ. Monop. Kabatache - -

Dır. Ee. Sup. Maritimc 3-8-~18 

Dır. P. T. T. Kastamonu 

Chef Med. Hôp. 1 mois a partır du 
Malad Conlag İzmir 

Com. Aeh. Eeon. Monop. Kabatache 
Com. Aeh. Milit. Elazigue 

27·7·38 

11·7-38 

4 8·38 
5-8-38 

,, ,, Econ. Monop. Kabatacbe 3 8-38 .. 
,, 
,, 

4 ·8·38 
3·8-38 
3·8·38 

Dir. Hyg. Assist. Soc. Djaghaloghlou 3·8-38 

Com. Ach. Gendr. Tchanakkale 
Com. Aeh . Milit . Vize 

" 
Com. Ach. Corps Armee Tclıorlou 

,, ., Div. E.laziguc .. 
,, 

9-8-~8 

3·8-Ş8 

3·8-38 
1-8-38 
5·8-38 
5-8-38 
9-8-38 

Com. Aeh. Comm. G. Surv. Douan. lst. 30·7-38 
Municipalit~ Adana (rectif) 18-8-38 
Vilayet Ankara 4·8·38 

Com. Aeb. Eeon. Monop. Knbataehe 3·8·38 

Com. Ach . Corps Arınee Kaisseri 26-7-38 
" 27-7-38 

Hôp. Reg. Guircsoun 1 mois a partir de 8-7-38 
Hôp. Lutto contre leTrahome a Dıarbakir 22-7-38 
Co:ıı. Ach. lnt. Mil. l\ars 20-7-38 
Dir. Vakoufs Kadikeuy ?3-7-38 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ankara 3-8-38 
Com. Acb. Corpa J' Armee Balikessir 2-8·38 
Com. Ach. lntendanee lst. Tophnnc 23-7-38 
Dir. Vakoufs Beyoglou 28-7-38 
Hôpital Rer. lzmir 15-8-38 
Com. Ach. Milit. Moughla 22-7-38 
Com. Aeh. lnt. lzmir 2-8-38 
Com. Ach. Lyeecs et Ecolea Seeon- 23·7-38 

daires lzmir ' 
Chef Med. Hôp. 1 mois a partir du 

Malad Contar. lıı:mir 

(Voir la 111ite en 4 eme page) 

11-7-38 

10 
10 
11 
11 
11 

10 -
11 -
10 
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12 -

11 

11 
11 

10 

10 
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11 
12 

11 30 

11 -

13 
10 -
9 30 

9.9 30 
10 30 
9 30 

10 1 J 

10 
15 
11 
16 -
10 30 
11 
10 -

11 
10 
9 

13 

10 -
10 

10 -
16 -
10 -

11 
11 
12 
12 30 
10 -
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14 
11 --

Çarşamba 20.7.938 

Difenylüretan (Ask. Fabr. U. Müd.) ~! 714 
Ev inf. (Manisa Vakf. Dir.) .\ :. 740 
• Maden kamllrfi (Karadeniz Ereğli İcra Memur. ) .\ :. 741 
Tutkal ve üstüpü (Ask. Fabr.) .:'\! 743 Er 
Kuru ot (Vize Ask. SAK) .\! 743 
Yulaf (lst. Komut.) .;\~ 744 F 
Kösele ve keçi derisi (DDY) .\". 745 A.' 
Maden yatı (Ask. Fabr. U. Müd.) 745 1( 

Vidalı zincirli palanga ile akümülatör ı DDY) .\! 745 
Bulgur (Kırklareli Tüm.) X• 745 M 
Kuru ot (İst. Komut.) .\-. 745 M 
Koyun, keçi ve aığır eti (İst. Komut.) }i! 745 
Kuru ot (Çankırı Yeter. Dir.) .\" 746 H 
Demir aksamı boya işçiliği (Ank. Yenişehir Atatürk Ced 1 1( 
Rampa ve sund urma inş. Iİzmir İnbis. Başmüd. ' \~ 748 Fi 
Sadeyağ, zeytinyağ ve sabun ( Ank. Nümune Hast.) .\! 74Q 
Atatürk lisesi inş. (Nafıa Vek.l .\-.. 749 
Gaz borusu ve raP.tiyeler (DDY) .\! 749 A 
Tuğla (lnhis. U. Müd.) .\~ 758 
Mıcır (İst. Beled.) .\! 749 
Kuru ot (İzmir Lvz.) .X! 749 
Evrakı matbua tabettir. ve cildi. işi (Sıh. ve İçt. Mu. 1\1.) I 
Tıbbi alçı ve baryomin (Tophane Lvz.) .\! 749 
Kuru ot (İst. Beled.) ~\! 749 • 
Kulube inş. (Ank İnhiı. Başmüd.) .\~ 749 
Rıhtım " (İıt. Beled.) .ı\~ 749 
Sebze ve iyi ıu (iat. Sıh. Mües.) .\~ 750 
Evrakı matbu• (Konya Vil.) ~\! 750 
Şeker, ekmek, pirinç, sebze, odun (Balıkesir Doğ. ve Ço' 

,\' 751 
Bayrak (Gümr. Muh. Gen. K. İıt.) .\ : 750 
İnvar cetveli, deklinatuar v.a. (Harta Gen. Dir.) ~: 752 
Bina tamiri (Kayseri Kor SAK) .\; 753 
Ekmek, sadeyağ ve şeker (Konya Memleket Hast.) ~\ 7;,J 
Yumurta (Bursa Tüm.) .\! 753 
Erzak (Se.}'han Vil.) .\0 754 
Erzak ve mahrukat (Diyarbakır Kuduz Tedavi Mües.) .\ 
Parke yolu inş. (Diyarbakır Nafıa Müd.) ' :. 755 
Erat eşya ı nakli (Tophane Lvz.) .Y 757 
Tavla inş. (Adana Tiim ) X 757 
• Fort otomobili (Denizbank Yalova Kapl. Müd.) .Y 757 
• Bina ankazları (Ank. Beled . İmar Müd.) .\' 757 
Eğer takımı (Gümr. Muh. Gen. K. İs~.) ·'~ 758 
Soba tamiri (Selimiye Aık. SAK) N. 759 
Sebze Kars ., • N. 759 
Sadeyağ ,, ., n N. 762 
Kazan tamiri, kereıte ile ilaç dat. Beled.) N. 761 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

- --........... __..~~-

Mercredi 20·7· 1938 

Corde en chaine et a via et aceum lateur (Ch. Fer F.tnt) t" 
Ble coneassc ( ıJiviıion Mil. Kırlduelı) N. 745 
Foin (Command. Mil. Ist ) N 745 
Viaude de mouton, de chcvre et de boeuf (Command· 

N. 745 
Foin (Dir. Veterinairc Tchıınkiri) N. 746 
Mainı d'oeuvrc pr. peinturc des pieees en fer (Rouıe 

Yenieh ehir a Ank.) N. 747 
Constr. umpe et h.ıngıır (Dir. Princip . Monop iz.mir) rJ 
Beurre, buile et savon (Hôp. Mod. Ank .) N. 749 
Constr. lyeee Ataturk (Minist. Tr. P11b.) N. 749 
Tuyaux a gaz et cclisıes (Ch. Fer Etııt) N. 749 
Briques (Dir. Gen. Monop .) N. 758 
Charbon pulverise (Municip. lst .) N. 749 
Foin (lnt. Mil. lzmir) N. 749 
lmpression et relıure imprimee (Dir. Hygiene et Aıs S"' 

N. 749 
Platre medic. et barionine (lnt. Tophane) N. 749 
Foin (Wunicip. lıt.) N. 749 
Constr. baraquc (Dir. Prineip . Menop. Ank) N. 749 
Constr. quai (Municip. lst .) N. 749 
Legumes el eau potable (Com. Aeh. Etablc Hygienc) rJ 
lmprimres (Vil. Koain) N· 750 S 
Sucre, pain, riz, legumes, bois (Crcehe Balikessir) N. 1 
DrapenuK (Com. Aeh. Com. Gen. Surv. Douan fst.) ~ 
Reglcs et declinatoircs ete. (Dir. Gen. CartQgraphies) 

5 Repar. batiaıe (Com. Aeh . Corps Armee Kaisseri) N. 1 
Pain, beurre at sucre (Hôp. Regional Konia) N. 753 
Ocufs (Oir. Mil. Brousae) N. 753 
Provisiorıs (Vıl. Seyhan) N. 754 
Proviııion s et combustible (lnstitut Antiarabique Diar b'~ 
Constr. pave en parquets (Dir. Tr. Pub. Diarbaldr} 755 
Transport effets soldals {lnt. Mil. Tophııne) N 757 
Constr. ecurie (Div. Mil. Adana) N · 757 ~ 
• Automobil Ford (Denizbank Dır Thermaux Yalova) 
* Decombres bit. (Oir. Reataur. Mun. Ank.) N. 757 

1 (Lire la !luite en 3me paıe) 

l 


