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l50S . Göle Malmüdürlüğündcn: 
•kil\ l . ~ lıra bedeli ketifli kazamız konağının noksan kalan kısmın 
ior: ıçın 2490 numaııalı arttırma, eksiltme kanunu hükümlerine 
nuılll IS.?.938 srününden itibaren 21 gün müddetle münakasaya ko· 

U•tur. 
l'alıbl t k · d k' 't' hni:r; . e mez İlr kanunun 2 ve 3 üncü mnddelerm e ı şeraı ı 
Vesıkala ·1 b" · ·· .. - d"f Per rı e ırlıkte ihale günü olan 4.8.938 gunune musa ı 

hınbe - - • l k t G"l runu saat 11 de yüzde yedi buçuk temınatı muva t n e 
0 e M l' a ıye O · · d - ·ı K · " ti rı' aıresın e ınuteşckkı omısyonn murncaa c · 

l0.8.Q3S istanbu\ Nnfıa Müdürlüj'Üııden 
Çarşamba günü saat 11 de İ.t nbulda Nafıa Müdür· 

1 

liiğünde 22182,61 lira keşif bedelli Fatih Zincirlikuyu orta okul 
ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, cltsiltme, Bayındırlık işleri Genel huıusi ve fenni 
şnrtnaıneleri, proje, keşif hülasasilc buna müteferri diğer 
evrak dııiresin de görülecektir. 

Muvakkat teminat 1664 lir dır. 
isteklilerin teklif mcktuhları ve en nz 15000 liralık bu işe 

betızcr iş yaptığına dair 1938 yılına \\İt Nafıa Vekaletinden alın· 
mış ehhyet ve Ticaret Odası vcslkıılnrını havi ltapnlı zarflarını 

10.8.938 çnrşllmba günü snat 10 a kadar İstnnbul Nafıa Müdürlü· 
ğünde vermeleri. 

V. kıflnr Umum Müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş: 27 Hazir:ıu 938 tarihinde yapılan ek· 

siltrnesinde talip çıkmadığından dolayı ihnleai yapılmayan Anka
rnda Bankalar caddesinde Osmrınlı bankaısı ittisalindeki vakıf 

ar a üz ... rine borsa, vakıf p ralar müdürlüğü ve apartman binası 

intaatıdır. 

20 Temmuz t938 

r İDAREHANE: 
Yo~urtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

' Galata, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLARI 

İrJarelıanerrizde görüşülür 

\'elgr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Organıdır 

Bu intaatın temel kısmı vahidi flat üzerinden ve mütebaki ak 
.ama müttcmilat götfirü olarak yapılacaktır. 

Keşif bedeli 22044,,54 liradır. Bunun 28184, 15 lirası temel i
çin ve 192262,39 lirası da diğer götürü aksamın inşası içindir. 
Bu intaata ait şartname ve evrak şunlardır. 

Fenni ve hususi şıvtname. Mukavele projeai ve projeye bat· 
lı vahidi fiat cetveli. Eksiltme şartnameıi. Proje. 

Yukarda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü 

inşaat müaürlütünden, İstanbul' da İıtanbul vakıflar Başmüdür· 
lüğünden, İzmirdc izmir vakıflar müdürlüğünden 11.02 lira muka· 
bilinde alınabilir. 

Eksiltme 5.8.938 tarihine raıtlayan cuma 2ünü aaat 12 de An
kıırada ikinci vakıf apartmanında Vakıflar Umum Müdürlüğü in· 
şaat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Ekailtmeye girebilmek için isteklinin 12272,33 lira teminat 
vermesi ve aşağıda yazılı veı.ikaları haiz olması şarttır. 

1938 yılına ait ticaret odası veııikaaı. 1938 yılına ait olarak 
Nafıa Vekaletinden ahnmış ve en aşağa I00,000 liralık tek bir 
bina inşaatı yapmış ve muvaffak olmuı bulunduğunu bildirr.n 
yapı müteahhitliği vesikası. 

Hoııtd Malmüdürlüğünden: 
Eksillmiye konulan iş: Hozarl kazuı hükumet konağı inşatı· 

dır. Bu işin keşif bedeli 35409 lira 82 kuruştur. 
fstiyenler şartnameyi ve evrakı 2 lira mukabiliade Tunceli na· 

fıa müdürlütünden satın alınabilir. Eksiltme 28.7.938 perşembe 

günü saat IO da Hozad kazaaı Malmüdürlüğü odasında yapılacak
tır. Eksiltme kapalı zarf u ulile olacaktır. 

Ekıiltmiye girmek için isteklinin 2655,51 lira muvakkat temi-

nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göatermcıi lazım 
dır. 

Nafıa vekaletinden alınmış 9}8 senesine nid müteahhitlik ehli
yet vesikası ve ticaret ve sauayi odasından alınmış sicil vesikası 

Bir taahhüdde en az 20 bin liralık bina vesair inşaat yapmış 
olduğuna dair vesika. 

Konya Ereğli Belediyesinden: 
Ereğli çarşı yollarına parke taşı ferşiyah on beş 2ün müddetle 

açık ekıiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli 4656 lira 79 kuruştur. 
E"sillmeye iştirak için 349 lira 25 kuru11 teminat akçeıininJya· 
tırılması lAzımdır. Arzu eden fenni şartname ve sair evrakı 
Ereğli belediyesi yazı işlerinden meccanen alabilirler. 

İhalesi 1.8.938 pazartesi günü Ereğli belediyesinde belediye en· 
cümeni muvaceheıinc icra kılınacaktır. 

Ankara Belediyesinden: 
Fişekhane civarında yaptırılacak hudut parmaklığı on beş güa 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 410,20 liradır. Muvakkat teminatı 30,75 liradır. 
Keşifoame ve şartnamesini girmek iıtiyenlerin hergün Yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 5 ağuatoı 938 cuma günü uat 
10,JO da belediye encümenine miiracaatları 

Deniı:hank İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Knradeniz Boğazındnki Telli Tabye Klavuı:luk binasının tamirat 

işleri açık elı:ııiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme, 28.7.938 perşembe günü aaat on buçukta tubemiz 
Materycl dairesi binaıar kısmında yapılacaktır. 

Şartname, resi!ll ve ketifler bu serviste 2örillebilir. 
Eksiltıniye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gün ve saatte 

müracaatleri. 
• 

Dahiliye Vekaletinden: 
M. Kemalpaın kasabasının mezkun ve gayrimezkun 286 heklnr 

olmak üzere halihazır harita1ının alımı işi aşağıdaki şartlar dahi
linde toptan götürü olarak ekıiltmiye çıknrılmıştır. 

İşin muhammen bedeli 5720 liradır. Muvukkat teminat 429 lira 
dır. İstekliler bu işe aid .şartname, proje ve.sair evrakı parasız Da
hiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler· 
Eksiltme 17.8.938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on birde 
Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmar Heyetin
de yııpılacnktır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin ynknrıda ya• 
zıh teminat ve vesaiki ayni gün saat oua kadar Komisyon Reisli
ğine teslim etmiş olmnsı lazımdır. 

Mal tyn Valiliğinden : 
59453 lira 67 kuruş keşif bedelini muhtevi olup vilayet merke

zinde yaptırılmakta elan ve kapalı zarf uııulile ve on b~ gün müd
detle ekıiltmiye konulan Memleket hastanesi ikmali inşaat ve tesi
satına istekli çıkmadığından mezkür inşaat ve tesisat 21.7.938 tari
hinden itibaren 1~ gün müddetle ve gene kapalı zarf usulile ve 
evvelce ilün edilmiş olan şartlarla yeniden ek~iltmiye konulmuş

tur. Muvakkat teminat 4223 liradır. 
5.8.938 tarihine nıslıyan cuma günü saat 12 de ihalesi yapıla

caktır. İsteklilerin teklif mcktubl rıııı havi zarflarını mezkur saatte 
kadar Vilayet Daimi Encümeni riyasetine tevdi eylemeleri ilan o
lunur. 

....... 
Çakmak huc::tnnesin<le ynp. giiııey pJviyonu ile koridor 

iıışratı. Bak: Harici a k. kıtaatı ilanlarına. 

• 
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Sayfa 2 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Kültür Bakanlığından : 

Eksiltmeye konulan iş: Ankarada inşa edilmekte olan 
tarih, dil, coğrafya fakültesi kalorifer elektrik ve fenni tesi
satıdır. Keşif bedeli 138996 lira 78 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartname8İ 
b) Mukavele projesi 
c) Kalorifer ve sıhhi tesisat projelerinin nasıl tanzim edi

leceğine dair talimat 
d) Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartuame. 
e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı için umumi ve fenni şart· 

name. 

f) Hülasa keşif cetveli, kalorifer tesisat hülasası, kalorifer 
tesisat keşfi, sıhhi tesisat hülasa cetvdi, sıhhi tesisat keşfi, 

yağmur dereleri ve boruları hulasa keşif cetveli ve keşfi, 

qavagazı tesisat keşfi ve hulasa keşfi, elektrik t6sisatı keşfi, 

hususi ve fenni şartname dahili elektrik tesisatı hak.kında 
umumi ve fenni şartname, tesisat izah raporu, sıcak su ile 
teshin hasabı hulA!a cetveli. 

g) Projeler • 
ısteyenler bu şartnameyi vo evrakı 6 lira 95 kuru~ rıı u

kabilinde Ankarada Kültür bakanlı~ı ytiksek öğretim daire
sinden. t~tanbulda Güzel Sanatlar akademisi direktörlüğün
den alabilirler. 

Eksiltme 4.8.938 tarihinde perşemhe günü ısaat 11 de 
Kültür bakanlığı yüksek öğretim dairesindP. yap1lacaktir. 

Eksiltme kapalı zarf u.::-ııHle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilme~ için isteklilerin 8199 lira S4 ku· 
ruş muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Mcnsucat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .:!:... 
Afyonda 1 inci işletme Müdürlüğünden: 

İdaremizin~ihtiyacı olan bin çift ıiyab yün keçeden mamul 
yün keçe çizme 2490 sayılı kanunun 41 İn<:İ maddesine 
tevfikan açık eksiltme suretile satan alınacaktır. Muham· 
men bedel 4090 liradır. 

İhale 3 ağustus 938 çarşamba günü saat 1 O da Afyon 
şehir istaıiyonunda işletme binasında 7 inci işletme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 
Çiıme nümunesi işletme komisyonunda olup istekliler 

gelip komisyonda görüp izahat alabilirl•r. 
Talip olanlar 2490 ıayılı kanunun tarif ettiii vesika· 

larla beraber muvakkat teminat akçası olan 368,5 lirayı 
Afyon vezneıine yatırarak alacakları makbuzla beraber 
ihale günü olan çarşamba günü muayyen saatte işletme 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Afyon Belediye Dairesinden: 
Belediye zabitcsi için kasketi dahil yedi takım elbise 

yedi çift fotin, yedi adet kaput bilumum malzemesi ve 
!airesi talibine ait olmak ü:zere elbi~enin beher takımı 20 
lira kaputun beher adedi 15 lira ve fotinin beher çifti 
650 kuruş muhammen bedel üzerinden 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur· Eğreti teminat muhammen 
bedelin yüzde 7,5 ğudur, ihalesi 22.7.938 cuma günü saat 
14 dedir. 

Balıkesir Belediye Riyasetinden 
İtfaiye için 20 lira bedeli t•hminli iki amir ve 14 lira 

bedeli tahminli 13 itfaiye eri elbisesi mevcut nt; mueesine 
göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 3 ;1ğustos 938 
çarşamba günü saat l 5 de Belediye Encümeninde yapıla
caktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte Belediyeye müra
caatları ilan olunur. 

Gümrük Muhafala Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan 

200 tane muşambanın açık eksiltmesine istekli çıkma· 
dığmdan 23-7-938 cumartesi günü saat 1 l de ye:aiden 
eksiltmesi yapılacaktır. Tasmlanan tutarı 2400 lira ve ilk 
teminatı 180 liradır. Şartname ve evsafı ,; komisyondadır. 
Görülebilir. 

Matbaa işleri, ~tasiye, Yazıhane Malzemesi 
Yüksek Deniz Tic•reti Mektebi Müdürlüği\nden : 

Cinai Miktarı Beher formanın Çotu Muvakkat 
forma 
azı 

1500 ad. ki· 75 
tab tabiyeai 
3000 ,, 55 

forma 
çoj'u 
100 

80 

muham. fiah 
lLira kurut 

22 
27 

kitablaran 30000 ı/m2 5C)()00 ı m2 O Ol 
içindeki O 26 
e9kil Ye re-

tutara teminatı 

lira lira kr. 

2200: 
2160 ; 452 25 
500 : 

1170 : 

ıimler. ---
Cildiye aded 4500 6030 

Mektebimiz tedrisatı için lüzumu olan motör makineleri tarifatı 
cisimlerin dayanma kuvveti ve ıemicilik nam eıerlerin beherin
clen beşer yüzden 1500 adedi ve üç cildden mürekkeb olan deniz 
nakliyatı kitabının da beher cildi binerden olmalı üzere 3000 a
bedi, tab ve içindeki re1im ve şekkillerin yapılma11 va teclidiye
ıi kapah zarf uıulile ekıiltmiye konulmuıtur. 

Ekıiltme 3 atuıtes 938 çartamba ıünü uat 1 1 ,30 da Yükaek 
deniz ticareti mektebi müdürlüğünde toplanacak komiayonca ya
pılacaktır. Bunlara aid 9artname için mekteb muhaHbe1i11e mil· 
racaat edilmelidir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 4000 

top kalın makine kağıdı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Muhammen bedeli beher topu 5.80 lira hesa· 
biyle 23200 lira ve muvakkat teminatı 17 40 liradır. Eksilt· 
me 4.8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 10 da 
Kabataştta Levazım ve Mübayaat Şubeıindeki alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubeıiyle Ankara ve İz· 
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. Mühürlü teklif mek
tubunu ve kanuni Yesaik ile yüzde 7,5 güvennre parası 
makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan ka· 
kalı zarfların eksiltme günü en geç saat 9 a kadar yuka· 
rıda adı geçen alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu· 

kabilinde Yerilmiş olması lazımdır . 

Nakliyat: Boşaltma -Yük~etme ve s. 
Kastamonu P. T. T· Müdürlüğünden: 

Cihat ve evsafı afağıda cetvelde gösterilen postalar 
12.7.938 gününden itibaren açık eksiltmiyc çıkarılmışhr. 

Eksiltmede bedel tam değerini bulduğu takdirde ~et· 
velde yazılı gün ve saatlerde ihaleleri icra !kı!ınacaktır. 
Arzu edenler şartnamelerin\ PTT müdürlüğüne müracaat 
edip görürler ve bedelsiz alabilirler. Talip olanların 2490 
sayılı kanuna tevfikan ehliyet ve hüsnühal ve t icaret o· 
dasına kayıtlı olduklarına dair oda ve!ikalarmı hamilen 
PTT müdürlüğü eksiltme komisyonuna, Taşrada olanların· 
da bulundukları yer PTT şefliklerine ıniiracaatları 
Poıtanın ciheti V uaitin haftada İdari Muham Mu vak. 

nev'i aeferi kefalet aylak teminat 
lira lira lira 

Kastamonu Çankm kamyon herırün 2250 400 360 
,, lnebolu ., 3 750 120 l 08 
,, Boyabat Oto 3 500 120 108 
,, Araç ,, 3 500 50 45 

" " ,, 4 500 60 54 
,, Devrekani ,, 2 100 20 18 

İhaleai Kutamonu PTT dairesinde 27.7.938 çarşamba ıünü 
saat l 1 den 13 e kadar yapılacaktır . 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan V:.!:_ 

Yeşilköy Tohum lılah ve Deneme İıta1yonu Arttırma ve 

Cinıi 

Motorin 
Mobiloil BB· 

" 
c. 

Gre. yatı 
Benzin 
Gaz 

Ekıiltme Komisyonundan: 
Kilo tahmin bedeli 

8000 
500 
100 
50 

200 
200 

Lira K. 
600 
200 

35 
7 50 

42 50 
30 

Muvak. tem. 
Lira K. 
45 
15 
2 62 
o 56 
3 19 
2 2.5 

Yetilköy tohum ialah istaıyonunun ihtiyacı için yukarıda cinı, 
miktar ve muvakkat teminatı yazılı altı kalem eşya kapalı zarf 
usulile ekailtmeye konulmuştur. 

İhale 3 ağustos 938 çarşamba günü şaat 10 da İatnnb ul defter
darlık Muhasebe müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. Şartnameler Yeşilköyde müessesede görülebilir. Bu 
işe ıirmek iatiyenlerin hizalarında muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve teklifleri ayni gün ve ihale saatin
den eYvel komisyon rei!lligine vP.rmeleri lazımdır. 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyetimiz için 20 bin lilre benzin alınması açık ekıiltmiye 

konulmuştur. Benzinin beher Htresinin muhammen fiatı 15 kuruş 
75 santim muvakkat teminata 237 liradır. 

İateklilerin fartnameyi görm k üzere Müdiriyet Heu.b memur
luğuna eksiltmiye ittirak için d" 5 8.933 cum"' ırüdü Ui\t 12 de 
vilayet muha.ebecilik dairesinde kurulu komisyona müracaatleı '· 

* * • 
120 ton krible maden kfimürü alınacak tır. Bak: Lt. Va

kıflar Direk. ilanlarına. 

Müteferrik 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbu Satınalma 

Komisyonundan 
Müteahhidi nam ve hesabına 14.7.938 perşembe günü 

saat 10 da açık eksil ~meye konulan 61 sayılı motör yel· 
ken, direk ve donanın işine istekli gelmediğinden 25.7.38 
pazartesi günü saat 11,30 da yeniden müteahhidi nam ve 

hesabına açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmini tutarı 575 
lira ve ilk teminatı 43 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Ko· 
misyondadır. Görülebilir. 

Ankara Belediyeıinden: 

20 Temmuz 1938 ~ 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Preventorium · Sanatorium 

Muvakkat 

Direktörlüğünden : 

Müesseseye Alınac•~ 
teminat 
Lira K. 
69 

Tutarı Kilosu teslimi malın ciıı~ 
Lira K. Muham. Fi. . 
(420 - 600 70 Kaşarpeyııil 
(500 - 1000 50 Beyaz ,, 

Preventorium ve Sanatoriumua 1938 mali yılı ihtiy•'
1 

be' olarak satın alınacak miktarı yukarıda yazılı kaşar ve 
yaz peynir hazırlanan şartnamesı mucibince açık ekıilttıı1' 
ye konulmuştur. 

Eksiltme 3.8.938 tarihinde saat 13 te Cağaloğluod• 
Yüksek Mcktebler Muhasipliğinde toplanacak Komisyoll' 
da yapılacaktır. 

Şartname Müessese Direktörlüğünde gör~lebilir. ~ 

isteklilerin gösterilen gün Ye saatten bır saat e'lf 
muvakkat teminatlarını yatırarak makbuzlarile Komisyoo' 
başvurmaları. 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan 

Afyon garnizonundaki kıtaat ve müesseıatın yıllık ib~ 
tiyacı olan 10 ton sa.deyağının 8.7.938 cuma günü ka_!"

1 
h zarfla ihalesinin yapılacağı ilan edilmişti. İhale guO 
istekli çıkmadığından 2400 sayılı kanunun 40 ıncı madd~ 
sine tevfikan 8-8-938 tarihine kadar 1 ay zarfında baJf 
ne menfaatine uygun olarak pazarlıkla satın alınaeaktıt 

te' Sadeyağının muhammen tutarı 9500 liradır. Muvakkat . 
minat 712 lira 50 kuruştur. lsseklilerin hergün iş saatl• 
rinde Komisyona başvurmaları. 

• • • ı 

Et, un ve yulaf alınacaktır. Bak: Harici Ask. kıt3~ 
ilanlarına. 

(Devam 4 üncü sahifede) 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Cinai 

Kriple maden 
kömürü 

Miktarı 

Ton 

120 

Muhmmen 

bedeli 
Lira 

lık 
teminat 

Lira 
. il • 
lhale ~ 

~ 4 . 8.938-Perşelll 
14 126 aaat 11 de. 

. "kt•' Gureba Haıtahane1ine lüzumu olan yuk~rıda .cını ve mı ,11 
yazılı kömür açık ekıiltmeye konulmuştur. lhaleaı yukarıda Y 11 
h gün ve aaatte iatanbul Vakıflar Batmüdürlüğü binuında toPJI' 
nan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım k• 
minde görülebilir. (4643) 

; ~ARI İŞLETME u. M6oUıuü6üNof~ 
1 d ıı ir Muhammen bedellerile miktar ve vuıfları aşatı • yazı ~ 

1 gurup malzeme ve eşya her ıurup ayrı ayrı ihale edilmek t1Je j 
5.8.1938 cuma günü aaat on buçukta H~ydarp.aşada rar bin•~r 
hilindeki Komiayon tarafından açık ekaıltme ıle 1atıo ahnac• ~ 

Bu işe girmek i.teyenl~rin her gurup bizuanda yazılı m~.,, 
kat teminat ve kanunun tayin ettiti ve1aikle birlikte eksılt 
gönü saatine kadar Kc.misyona müracaatları llzımdar. ti 

Bu ite ait şartnameler Komiıyondan para11z olarak d•J1 
maktadır. 1 

l - 2000 adet büyük ve küçük çekmece kulpu muhalll':,t 
bedeli 950 lira ve muvakkat teminatı 71 lira 25 kurı.ıf 1 

2- 600 adet IX2000XIOOO m/m lik ıalvanize uç muhaıtı~ \> 

bedeli 1920 lira ve muvakkat teminata 144 liradır. _) b 
(4492) 2 b ... ~ 

Atağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 1 ğ# 
muhtelif 2 gurup tezıahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile t.9.l I 
perşembe ıünü uat 11 den itibaren S1fa ile n kapalı zarf 11 

lilP- Ankarada idare binasında satın ahnacak~ar. • l 
Bu ite girmek isteyenlerin a!atıd~ ~lSate~ılen mıkdarda "' 

vakka t teminat ile kanunun tayın ettıtı veııkaları ve Nafıa 'I 
teahhitlik veaikalarını ve tekliflerini aynı fÜn aaat 10 a il• 
Komiayon Reialitane vermeleri lazımdır. / 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireaindelt 
Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır· 

Bahçeler için alınacak ser nebatı , gül ve büyük ambalı:ıjlı çam 
1 

fidanları VHaire on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konvlmu9tur. Muhammen bedeli 5775 liradır. Muvakkat teminatı 
433 lira dar. 

Gurup 
No T ezgihın Cinsi 

(449-t) 2' 
Muhammen 

bedeli 
Lira 

Liate ve şartnamesini görmek istiyenlerin herıün yawı işleri ka
lemine mürar.aatları ve ihale 5 ağ'usto!I 938 cuma günü saat on 
birde belediye encümeninde yapılacağından iıteklilerin o gGn te
minatlarile birlikte teklif mektublarını saat ona kadar belediye 
endlmenine vermeleri. 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
İş letmemiz ihtiyac ı için 6, 10. 14 \ C 18 7.938 t nri tılcrirıdt• 

Cumhuriyet, Ulus ve Anadolu gazetdninde 21.7.')38 tarihin
de per~emhe günii sttat 15 te eksiltmesi yapılacağı ilaıı cdi· 
len bul astın eksiltme saati karı ıı rıi çnlışm n harici ııdı: kaldı

ğındaıı bu t:biltnıe 22.7.938 t.ıdhine ınusadıf cıırna günii 
saat 11 <le yapılacağı ilan olunur. 

Bir adet çapak alma preaeai ) 
Bir adet civata ucu freze tezıAhı ) 
Üç adet civata dıt açma tczgibı ) 
Bir adet otomatik rondela kume ) 40000 

tezıAhı ) 
İki adet çubuk kesme tezıahı ) 
iki adet döner kok ocağı ) 
İki adet frikaiyon cıvata " n periin) 

preıi ) 

2 iki adet ıomun otomatı ) 
Bir adet • ,, ) 20000 
Bir adet otomatik aomun dit açma) 

tezgahı ) 



•' 
be' 
dll 

20 Temmuz 1938 ----
1 İnhisarlar U. üdü 

. . ...., .. 
ugu 

1- Üsküdar Depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa Tütün 
Bakunevi için şartnamesi mucibince yeniden alınncak 2 
tonluk maateferruatı t adet yük asansörü kapah zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
il- Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 

450 liradır. 
lll- Eksiltme 3.8.938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 

saat 11 de Kabataşta Levazım ve ~lubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş lV- Şartnameler 30 kuruş mukabilinde sözü geçen 

ubeden alınabilir. 
Y- Asansör W ertheim, Stig]er Schindler. A. T. G. 

Muhleisen Gottscholç Mihhlis, Beck, Henkel, faylnuer, 
Ha h ' h' ''P na ann Klockne veya İndustrie Electromac ıne o· 
lonya,, Louis Neubar r Ohemnitz,, marka olacaktır. . 

Vl- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teldıf 
nıektub ve kataloklnrını tetkik -edilmek üzere münakasa 
gtinünden en geç bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Utrıunı Müdürlüiü Tütün Fabrikalar Şubesi Müdilrlüğ~ne 
vermeleri ve tekliflerinin kabuliinü muntaz mmın vesıka 
alırıaları ı - d 

azım ır. 

VU- Mühürlü teklif mektubunu kanuni ve ai' ile 6 cı 
ırı.~ddede yazılı eksiltmeye iştirak vesik sını ve yüzde 7,5 
guvenrnc parası veya mektubunu ihtiva edecek ol n ka
~alı ıarflarırı cksıltme günü en geç saat 14 e k dar yu· 
b~~ıda adı geçen Kemisyon B şk lığına makbuz muka 
ılınde verilmiş olması lazımdır. (3676J 4 4 

• * ~ 

Mu vak-
Muhammen bedeli kat te-

c Miktarı Beheri Tutarı minatı insi 
siltmc 

ekli Saati ~I kilo Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 
skarta - -açık art. 9.30 k 5582 13.50 753 57 6 51 

anaviçe 
lskarta çul 1385 
1( ,, ip 6124 
ınnap l7l3 
ıskarta 

tO 
19 
21 

138 
1163 

359 

5) 
56 
7J 

10 
87 
26 

J8 
6 

97 

p?.Z rlık IO 
açık art. 10.30 

" 
11 

8 l- Yukarıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem ısk rta 
argılar h. 1 l 1 t l cakt ıza arında göster!len u .. ul er e ayrı ayrı sa ı · 

ır. 

il- A tt l • ·· 1 . l'tla r ırrna 2. Vlll.938 tarihine rastlıyau sa ı gunu ıı· 
Şub rı~da Yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

ll~~ndeki Satış Koınisyonund ycıpılac ktır.. . 
t;\I Muhammen bedelleriyle muvakkat temınatları hı· 

arında .. \V gostcrilmiştir. 
bilir. - Numuneler hergun Ahırka ı akımevinde görüle-

V _ l t 
lcrd 8 clclilerin arttırma 
olu e Yukarıda yazılı Satış 

nur. 

için t yin dilen gün ve s at
Komi yoouua gelmeleri ilan 

(4505) 2-4 

• • • 
1't birı~ İdarernizin Cibali Fabrikası içın şartn mesi mucı
,~ llıuş: satın alınacak 8 adet aspir tör çık eksiltmeye ko.ı· 
j ur. 

11- M h . t tı 24 ı· u anırnen bedelı 320 lira ve muvakkat temma ı 
.~ •rad1 " ili r · 
; saat 1 Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
ti Alını ~ d Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

l'\onı. iV _ ısyonunda yapılacaktır. 

beden Şartnameler parasız olarak hergüa sözü geçen Şu· 
alallab·ı· V ı ır. 

\'c k - ~ksiltırıeye iştirak etmek isteyelerin fiatsız teklif 
b. atalokl k ·ı .. .. d 
ır h f arıuı tetkik edilmek ü:ıere e ı tme gunun en 

besi ~~a evveline kadar İnhisarlar Tütün fabrikalar Şu-
,, UdUrlij.. .. l . 1~ d v I _ I Jfune verme erı azım ır. . .. 

8aatt steklilerin eksiltme için tayin edılen gun ve 
'dı et YÜzcie 7,5 güvenme paralari!e birlikte yuk rıd. 

i Çen Konıisyona gelmeleri ilan olunur. (4564) 2 ..ı 

Pey patası 
lira Kr. 

19 57 Çııkmakçılar Day hatun mnhalleııi f mn· 
meli han üst kat 10 No. lu odanın tama· 

mı. U 
Balaklı Rum hastahanesi Akaratından zun 

Ş 1 · mahallesinin U· 
çarşıdn Yavaşça a un . 

d k . 52 yenı 244 zun çar~ı caddesin e cı ı 
A • 216 h'uc itibarile 132 sayılı karğır hanın ı 

l \' ~k•tıd hisıesi. k 
~'-ıınır. İh a :t•ıılı em11k 15 gün müddetle açık nrttırma~a çı .a· 
il t·ııb •lesi ı 8 938 t . " u" ııııat ı O da icra edıleceğın· l q le · · pazar ~ı gun _ A 

'"-itle tin Çernb rlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğünde Mnhlulat 
llıüracaatları. (4524) 

Harp Akademisi erah için 20 ton sığır veya keçi eti 30 tem· 
muz 93M cumartesi günü ııant 11,30 da Tophanede Levazım Amir· 
liği Satınalma Komisyonunca k palı zarfla ekıiltmeai yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 6600 lira, ilk teminatı 495 liradır. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir. Keçi veya Sığır etinin hangisi ucuz ise 
o alınacaktır. fıteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tublarını :hale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

( 79) ( 4469) 2-4 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtıyacı için 50 bin adet tecrübe tüpü ve 1000 

ııdet Santrifuj, bin tane Ventüz vesair 11 çeşit cam malzemenin 
3 ağustos 938 çarş mb günü saat 11,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalmn Komi.syonundn kapalı zarfla ekıilt· 
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8035 lira, ilk teminatı 
602 lira 62 kuruştur. Şartname i Komi yonda görülebilir. Her ka· 
lem için ayrı ayrı fiyat verilecektir. Talihlerin kanuni vesikala
rile beraber teklif m ktublnrını ihale saatinden bir saat ev.el 
Komisyona vermeleri. (80) (4470) 2 -4 

* * • 
Maltepe Aıkeri Lısesl, Ölçme Alayı Zeytinburnu hastane inin 

24120 kilo yoğurduna talip çıkmadığından pazarlığı 22 temmuz 
938 Cuma günü s at 11,30 d Tophanede Levazım Amirliği Sa
tınalmn Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4221 lira, ilk 
teminatı 316 lir 57 kuruştur. Şnrtnıımesi Komisyonda görülebilir. 
1 teklilerin kam•:.1i ve iknlıuile beraber belli saatte Komisyona 
geJ.ı1elcri 81) (4471) 3-3 

••• 
Ordn Sıhhi ihtiyacı için 500 ad t sırlı irigatör, IOOO adet 11rlı 

huni 400 adet ırlı kaçarole. 3 ğ'uıtos 938 çarşamba gü•JÜ uat 
11 d'e Tophanede İıt nbul Leva:ı:.ım Amirliti Satınalma Komiıyo· 
nunda açılt eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin bedeli 1300 lira ilk 
teminatı 97 buçuk liradır. Şartna nesi Komisyonda görülebilir. İı
teklilerin kanuni veıik larile beraber belli saatte Komisyona gel· 
meleri (82) (4519) 2-4 

Niğde ve Bor garnizonlarının ihtiyacı olan 86300 kilo sığır, 
koyun ve keçi etlerinden fiyatı müsaid olanı satın nhnacaktır. 

Kopalı zarfla yapılnc k ihalesi 3.8.938 çarşamba günü saat onda 
Komisyond y. pılacnldır. Sığır etinin muhammen bedeli 15534 
lira k çi etinin 19417 ve koy ın etinin 30205 lir dır. Şartnamesi 
hergun Komi >onda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat ve teklif 
mektublarını muayyen z menden bir 11a t evveline kadar Niğrle· 
de Tüm. Sntınalma Komisyonun vermeleri. (128) (4636) 1-4 

• * "' 
Van Hudut Birliklerinin F brikn unu ihtiyacı Van Askeri has· 

t nesi için 120 bin kilo ve Ç ldıran birliği için 120 bin kilo 
Yükscko a birliği için 116 bin kılo olarak ayrı ayrı kapalı zarfla 
ek iltmeye konulmuştur. Bunlar Yanda Hudut Satınalma Komis· 
yonu binnıııında 1 O Ağustos 938 Perşembr günü V nn postahane· 
sinin saat nyarile Van hastane inin saat 9 da Çaldıranın saat 10 da 
Yüksckovanın saat 15 te ayrı ayrı münakasaları yapılacaktır. 
Şartn mel r parasız olarak her gün görü!ebilir. Van. hastnn_esinin 
ilk teminatı 1170 lira, Çaldıranın ilk temınob 1440 lıra, Yukıek· 
ovanın 20880 liradır. İ tckliler ilk temin tlarile birlikte teklif 
mektublarını eksiltmenin yapılacağı belli saatten en aşağı bir sa· 
at evvel S tınnlma Komisyonuna v rmeleri. {127) (4635) 1-~ 

• * * 
Kırklarelı Tümen BiHikleri h yvıınah ihtiyacı için kapalı zarf 
l'lc 4 Temmuz 938 p z rte i günü ihalesi ynpılnn 1200006 kilo 

usu 1 h 1 .. -ıd" 
yulafa verilen 5 kuruş 43 s ntım fıy t makamca pa a ı goru u· 
- - den yenid n k palı zarfl eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
~u;n fiy tı 6 kuruş olup ilk teminatı 4850 liradır. ihalesi 8 Ağustos 
938 :zaTtcsi günü snnt 17 dedir. İ&tekliler şartnamesini 400 ku· 
rus ~u .abilinde S tın ima Komisyonundan alabilirler ve hergün 
göreb. lırl r. İııtcklil r kanunun 2, 3 üncu maddelerindeki ve.aik 
ile teı inat ınektublarını hnvi zarflarını belli gün ve se.atten en 
az bir 8 t evveline kadar Kırklnrelinde Tümen Satın lma Ko· 
misyonuna vermeleri. (129) (4637) 1-4 

* • • 

Çaltm k hast nesinde yeniden yapılacak güney pavyonu ile 
koridoru k p 1ı z rfla eksiltmey konulmuştur. Tahmin bedeli 
28651 Jirn 6 kuruş, Hk temin tı 2118 lir 8~ kuruştur. Ekıiltmesi 
8 ağustos 938 p zarteısi gunü saat lO da Erzur~mda ~skeri s.a· 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ş rtnnmesı her gun Komıs· 
yoııda görülebilir. Teklif meklubları b~lli. gunde belli sa~tten .~ir 
,,aal vvel Komisyon B şkanlığına verılmış veya posta ıle gon-
drrilrniş bJlunacaklardır. (130 (4638) 1-4 

• 
Eskişchır ta y r 1 yınd y ptır 1 c k ko nutanlık binası ka· 

pah :ı.arfl. ekııiltn ye l:onulmuştur. Keşif bedeli 66450 lira O~ 

lrnruştur. 

Keşif proje ve şartnameler 3.i3 kuruşa M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. İlk teminatı 4571 lira 51 kuruştur. Eksilt· 
ınc 22 temmuz 938 cumn günü saat 12 de Ankarada M. M. V. 
satınalma Komİ&}Onunda yapıl_:ıcakbr. Eksiltmey girecekler ka· 
nuoi temio t ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mnddelerinde 
yazılı belgelerle müt ahhitlik vesik ları. ile birlikte ~eklif mektup· 
lnrını eksiltme saatından behem bal bır s at evvelıııe kadar An· 
knrnda M.M.V. s hnalma komisyonuna vermeleri. l66) (4177) 4- 4 
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Kütahya tayyare alayında yaptırılacak komutaohk binası in· 

taah kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 22.7.938 
cuma günü saat 11 de M. M. V. Satınalma Komiıyonuada yapı

lacaktır. İlk teminatı 4571 lira 61 kuruştur. Ketif ve projelerile 
tartnameai 333 kuruta komiıyondan alınır. Bu inşaatın keşif be· 
deli 66432 lira 5 (lteş) kuruştur. Eksitlmeye girecekler kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektuplarını 

eksiltme aaatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri.(69) (4179) 4-4 

* • • 
Edremit ve Ayvalık Garnizonlarının ihtiyacı olan 74500 kilo 

keçi, 11Q'ır, koyun, kuzu eti kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 18625 liradır. Şartnamesini iÖrmek iıcte· 

yenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltme 25.7.938 
pazartesi günü. saat 15 dedir. İştirak etmek iıteyenlerin 1396 lira 
90 kuruş teminat m ektuplarile birlikte teklif mektuplarını mu ay· 
yen uattan bir saat evvel Edremit Tüm Sabnnlma Komisyonuna 
vermit olmaları (4180) 4-4 

••• 
Pınarhiaar iarniz:onuna ait 18000 kilo ıade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmut1a da teklif edilen fiatlar Veklletçe pahalı 
görüldütünden yeniden açık eksiltmeye kouulmuttur. Muhammen 
bedeli 17100 lira ilk teminatı 1288 liradır. Ekıiltmeıi 29 temmur 
938 cuma ıünü ıaat l l de yapılacaktır. İtaya talip olacakların la· 
yin kılınan (Ün ve saatta Vizede askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları. (70) (4181) 4-4 

• • • 
Kars Garnizonu için 20000 kilo sade ya§'ı kapalı zarfla eksilt· 

meye konulmuştur. İhalesi 25.7.938 pazartesi günü saat onda 
Karata Aıkeri Satınalma Komisyonu binasında yapılacaktır. Tah· 
min bedeli OD yedi bin lira ilk teminatı 1275 liradır. Evıaf ve 
şeraiti görmek iıtiyenlerin herıün ve ihaleye iştirak edeceklerin 
belli zamandan bir Hat evveline kadar teklif mektubu ile tica• 
ret vesikalarını ve-rmek şartile Komiıyona müracaatları 

(72) (4193) 4-4 

• • • 
On bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah· 

nıin edilen bed.-li 45000 lira olup ilk teminatı 3375 liradır. İhale· 
si 2 ağustos 938 salı günü saat 12 dedir. Şartnamesi 225 kuruş 
mukabilinde M.M. Vekaleti Sntınalma Komisyonundan alınır. 

Elciillmeye gireceklerin 2-190 .ayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde iıteııilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektubla· 
rını ihale gününde en geç bir ıaat <·vveline kadar Ar.karada M. 
M. Vekaleti S11tınalrna Komisyonuna vermeleri.( 10J} (4430) 2 4 

••• 
İzmirde Gaziemirde yaptırılacak bet adet hangar kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. Ke,if bedeli 100329 lira 10 kuruş· 
tur. Eksiltme l ağustos !938 pazartesi günü uat 12 de Kışlada 

Levazım Amirliği Sahnnlma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
proje ve şartnameler 550 kuruşa izmir Levazım Amirliği Satınal· 
n:a Komisyonundan alınır. İlk teminat 6251 lira 65 kuruştur. is
tekliler Ticarnt edasında kayıtlı olduklarına dair vesika göıtermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iirecekler 2490 aayılı kanunun 
2 ve 3 üncü m•ddelerlnde yazılı vesikalarla tentinat ve teklif 
ınektııblarını ihale saatinden bir ıaat evvel lzmir Levazım Amir· 
liği Sl\hnalma Komisyonuna vermeleri. (108) (4472) 2-4 

•• * 
22000 kilo keçi veya ııtır eti kapah ı:arfla ekıiltmeye konul· 

muştur. Tahmin bedeli 55000 lira, ilk teminatı 4000 lıradır. Ek
siltmesi 6.S.938 cumartesi günü saat 12 de Erzincanda Aıkeri Sa
tınalma Komiıyonunda yapılacakbr. Şartnamea\ni görmek iate· 
yenler bir adedini 275 kuruş bedelle Komiıyoodan alıp görebi· 
lirler. istekliler teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evve· 
tine kadar 2490 uyılı kanunun 32 inci maddesine uyiun olmak 
şartile Komisyona vermiş olacaklardır. ( 109) (4473) 2-4 

(Suite de la 4 eme page) 

• Troncs de noyeu (Ch. Fer Etat İzmir) N. 754 
Coke, bois de chenc de cbarmc tDir. Ecole Hyricne Animaux et 

dcs Marechaux Ferrants) N. 754 
Cuine electrolyte (Dir. Gen . Fab. Mil. Aol .) N. 755 
Oignons (Brigade Edirne) N. 755 
Poıc tuyaux en acier pr. canalisation au Saray ~Mun. Saray) N. 757 
Trav. constr. iı la source d'eau (Mun. lncgueul) N. 757 
Boiı de ebene (Vil. Gaziantep) N. 757 
Boutons en os (lnt. Tophan~...) N. 757 
Beurre (Oir. ecole Daruchafalca) N. 757 
Constr. debnrcadere voierie (Mun. lst.) N. 759 
lnstı11l. chauffafe central iı. l'~talıliıuıement d~ bacteriolorie (Dir. 

Etablis. Bactcriolos:ie İzmir) N. 759 
Confıture (Com. Ach. lnt. Ank.) N. 760 
Transports tabaca en feuille (Dir. Princip. Monop. Balikessir) N. 760 
Transportı poıtııux (Dir. P.T.T. Yo:r:gat) N. 760 
Mazoute (Municip. Bergama) N. 761 
Conıtr. pavillon iı l'ı>cole prim. de Kayabey (Cons Perm Vil. Ba

lıkc11sır) N. 761 
Yoghourt {Com. Ach. Div. Adana) N 762 
Constr. biitıssc cinemn Wresid. Mııison Peuple de Bıledjık) N. 762 

ıt Lcs asterı&ques indıquenl unr. venle par vo:e de ıurcncberc. 
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Adre1ıe T~l~grapbique: 

lstanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Agjudications an Rabais 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
uliınatif 

Cautioa. Lieu d'adjudicatıon et du 
proviıoire Cahier des Cbargeı 

~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~ 

Heure Jours 

Constnıction-·Reparation·- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartographıe 

Conatr. pavillon et corridor a l'ôpital Tcbanakka- Pli cacb 28651 06 

kale a Erzourum 
Acbevement conatr. bit. ecole secondaire a Fatih 
Conıtr. bat. Bourse a Ankara (cah. eh. L. 11.02) (aj.) 
Trav. repar. biti111e des guides a Telli Tabye au 

Pli cacb 22182 61 

" 
220446 54 

Publique 
Bospbore 

Ache'fement constr. Hôp. Rer. Malatia (aj.) 
Dresıement carte ctat actuel de 286 hectares des 

Pli cach. 59453 67 
5720 -

lieux babites et non babiteı de M. Kemalpacha 
Conıtr. konak gouvern. Bourr HoZlld (cab. eh. L.2) 
Pavage eD parquets marche Eregli do Konia 

Pli cacb. 35406 82 
Publique 4656 76 

Constr. rrille de bornare a proximite du depôt il 410 20 

de cartoucheı 

Elechicite·Gaz·Cbatlffage Central (lnstallation et Materiel) 
~~~~~~--~~~---~~~--~~~~~~~~~~ 

lnst. electrique et chauffage central au Bat. Fa- Pli cach 138996 78 
culte biıtoire et ıeographie (cah. eh. L 6.95) 

H abillement - Chaussures - Tissus- Cul rs. 

Costumes el c&1quettes: 7 p.- bottiu: 7 pair1-
c11potoa: 7 p. 

Publique 4090 
Gre a gre 

Bottines de feutre: 1000 pairs 
Coıtumes pr. pompiers: 13 completS' 
lmpermeablea: 200 p. (aj.) 2400 -

·1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier pr. macb~ne: 4000 rouleaux 

Combuıtible - Carburaııt-Huiles 

Pli cach. 23200 -

Houille criblee: 120 t. 
Houille recompoıee: 250 t. 

Publique la t. 14 -

" la t. 13 50 
Motorine: 8 t.- mobıloil BB: 500 k.- mobiloil C.: 

100 k.· rraiıse: 50 it.- benzine: 200 le.- petrole: 
200 le. 

Benıiae: 20000 litre1 
Bois: 80 t. 

Divers 

Planıs de fleurs pr. la serre, ra.siers et pla'lts de 
sapin eo irandı emballagea 

Poteaux, voile ete. pr. moteur No. 61 (aj.) 
Ballast (•i·) 

Provisions 
Viande de mouton, boeuf ou chevre: 86.3 t. 
F arine: 3 lots 

Pli caclı. 

Publique le l. o 15 75 

" 

Pli cacb. 5775 

Publique 275 
- - - -

Pli cacb 

n 

" Foin: 1200 t. (cab. eh. L. 4 ) 
Beurre: 10 t. (aj ) Gre a rre 9500 -
Viande, farine, orre, foin ete. 
Paille, beure, uvon 
Ble concasse, ris, baricots, pomme de terre 
Viande de mouton, d,ırblitch ou d'agneau: 10,5 t. 
Viande: 62 t. 
Beurre: 50 t. {cab. eh. L. 3) (aj.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı de sapin: 58 m3 

(2 inci nhifeden devam) 

Pli cach. 
Publique 

" Gre a gre 
Pli cach. 

,, 

Publique 

Çanakkale Müıtahk'!m Mevki Satınalma Komııyonundan: 

4935 -

Mst. Mv. Ezine garnizonundaki kıtaat ihtiyacı için senelik 50500 
kilo kuru soğan açık eksiltme suretile ıatın alınacaktır. 

Alınacak kuru ıoğanın beher kilosu beş kuruı yirmibeş santim
den 2661 lira 25 kr. biçilmiştir. 

ihalesi 27 Temmuz 938 perşembe günü saat 12 de Çanakkale 
M.st. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 199 lira ve ihale kanunu
nun 2·3 ncü maddelerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyonumu
za müracaat etmeleri ilan olunur. 

* * • Müstahkem Mefkiin Gelibolu garnizonundaki kıtaatı için açık 
eksiltme suretile 16000 kilo kuru soğan 1atın alınacaktır. 

Kuru soğanın beher kilosu beş kuruı yirmi beş santimden 840 
lira biçilmiştir. , 

2148 83 Com. Ach. Milit. Erzouroum 8-8-38 10 

1664 - Dir. Trav. P~b. lıtanbul 10.8-38 11 

12272 33 Dir. Gen. Vakoufa Ank. et lst. 5-8-3i 12 -
Dir. Deniz bank Suc. Jst. 28-7-38 10 30 

4223 - Vilayet Malatia 5-8-38 12 -

429 - Miniıt. lntcrieur Dir. Reatauration 17-8-38 11 

Municip. 
2655 51 Dir. Fisc Hozad 28-7-38 10 

349 25 Municipalite Eregbli de Konia 1-8·38 

30 75 Municipıılite Ankara 5-8 38 10 30 

8199 84 Ministere lostruction Publique 11 -

Municipalite Afion 22-7-38 14 

368 50 7 ieme Exploit. Ch. Fer Etat Afion 3-8-38 11 
Municipılite Balikeuir 3-8-38 ıs 

180 - · Com.Ach.Com. G. Surveil. Douan. Ist. 23-7-38 11 

1740 - Com. Aclı. Econ. Monop. Kabatacbe 4-8-38 10 -

126 Dir. Vakoufs İstanbul 4-8-38 11 -
253 13 " 

4·8-38 11 -
Com. Ach. Station Eaaai ot Anıelior. 3-8·38 10 -

Semenceı a Y echilkeuy 

237 Dir. Surete İst. 5·8·38 12 
120 Com. Ach. lnt. Ankara 9 8-38 16 30 

433 - Muoicipalitc Ankara 5-8-38 11 -

43 50 Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lst. 25-7-38 11 30 
- - lere Expl. Cb. de Fer Etat H.pacha 22-7-38 11 -

Com. Ach. Div. Nıghdc 3·8·38 ıo -
- - ,, ,, Bataillon Van 10-8-38 

4850 - ., ,. Div. 1\irklarcli 8-8·38 17 -
712 50 " 

,, Corpı Armec Afion 8·8·38 
Com. Ach. lnt-Ankara 8-8~38 15-16 30 

,, 9·8-38 15-16 30 

" 10·8-38 15·16 30 
270 12 Dir. Preventorium et Sanatorium 25·7-38 13 -

Com. Ach. Regiment Tire 8-8-38 10 -
4125 - " ,, Division Kirklareli 29-7-38 17 -

Dlr. Forets Ga.ıiantep 1-8-38 11 -

İhalesi 28.Temmnz.938 perşembe günü saat 10 da Çanakkale Msl 
Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 63 lira ve ihale kanu
nunun 2-3 ncü maddelerindeki vesaik ile birlikte komisyonumuza 
müracaatları ilan olunur. 

,., * • Çanakkale birlikleri ihtiyacı için 80000 kilo kuru soğaan 

satın alınacaktır. 

Satın alınacak kuru soğanın baber kilosu beş kuruı yirmi beş 
santimden 4200 lira biçilmiştir. 

İhalesi 28.Temmuz.93 8Perşembe günü saat l 1 de Çanakkale 
Mst. Mv. sahnalma koıniıyonunda yapılacaktır. 

İıteklileri muvakkat teminat akçesi olan 315 lirayı ve ihale ka
nununun 2-3 üncü maddelerindeki vesaik ile birlikte ihaleden bir 
saat evvel komisyonumuza müracart etmeleri ilan olunur. 

Puiuant desinfectant, il aasainit la :peau, et la rend douce et !isse. 

Servez-vous de Tarre chaque jour, et oubliez i'ı jamais infections, 

irritationı, coupureıı. Tarr est la providence dcs barbcı. 

En vente chez tous les Fournisseurs 

SCHERK-Parfumerie. Paris 

Perşembe 21.7.938 

Akradit (Aık. Fabr. U. Müd. Anlc.) .ı\'! 714 
Flançlı dökrae boru, ambuvatmanlı dökme boru, diraek, van•ı 

boruıu vs malzeme (DDY) .\~ 742 
Küçük Meadireste 2 şüt ve 5 küçük köprü in4. (Naha Vek.) ~· 
Pilavlık pirinç (Ktrklareli Tüm.) ;\; 745 
Velenıe (MMV) .\! 746 
Lok ;mobiller ve teferr atı, transformatör ve jeneratör v.ı. (8' 

8eled.) .\! 749 
Kırıkkalede yap. inş. (Ask. Fabr. U. Müd. Ank.) .\~ 749 ~ 

Ank. Vil. fidanlığı idare binuile parmaklık inş. (Ank. Vil.) 
Kuru ot (Tophane Lvz.) .\~ 749 
İnhisarlar mamulatı nakli (Samsun İnhiı. Tütün Fabr.) ~\'! 749 
Lavamarin kömürü (Tophane Lvz.) .'\! 749 
Tam dizel aantrifuj tulumbası (Gaziantep Fıstık lstas.) .\! 750. 
Davras menba suyu için beton boru yap. (Dı>ğanhisar Bel.) ·' 
Klor maiyeti kinin komprimesi (Ank. Vil.) .. \! 750 
Un (lzmir Lvz.) ,\! 751 
Bahçeler Mild. binasının tamiri ve Çatalca sıfat istaayonu ik111' 

(İıt. Beled.) .\! 751 
Kurtuluş okulunun ihata dıvarı inş. - Ankarada Dumlupınar, fs! 

Cumhuriyet okullarının tamiri (Ank. Vil.) ,\; 751 ııl 
Anltarada Devrim, Ulus, Yenihayat, Atatürk kıı ve erkek O~ 

tamiri (Ank. Vil.) .ı\! 751 
Bahkeıir·Sındırgı arasında 4ose tamiri (Balıkesir Vil.) .\! 751 

• Bina ankazı (lat. Defterdar.) J\! 751 
Çadır (Balıkesir Vil.) .\! 752 
Kamyon Şevrole marka (Manisa Vil.) .\: 752 
Maxot, vakum yağı (Çankırı Belec.) .\'! 753 
İnce su kazısı ilk okulu tamirl (Kayseri Vil.) .;\! 753 h 
Ekmek, et, udeyat, zeytinyağ, sabun, muhtelif erzak ve se 

(Hayvan Saf. Küç. Sıh. Memur. ve Nalbant Mek. Müd.) 
• Ceviz kütü2ü (DDY) .\! 754 
Kok kömürü, meşe ve gürgen odunları (Hayvan Saf. Sıh· 

Mek. Müd.) .\~ 754 
Elektrolit bakır {Ask. Fabr. U. Müd. Ank) .ıY! 755 
Kuru soğan (Edirne Tuğ.) ,;\! 757 1 
Saray ıu yoluna çelik boru döşenmui (Saray Beled.) .\• 75 
f9me suyu menbaında ilivei ameliyat (İnegöl Beled.) X· 757 
Meşe odunu (Ga.ı:ian.tep Vil.) .\'. 757 
Kemik düğme (Tophane Lvz.) N. 757 
Sadeyağ (Oarüşşafıtka Müd ) .\~ 757 
Çöp iskelesi inş. (lst. Beled.) .:\• 759 I 

1 
... ,ı4 

Bakteryoloji müesse,.esinde kalörifer tesis. ( zmir Bakt. 1\ u 
,\: 759 

Reçel (Ank. Lvz.) N 760 
Yaprak tütünleri nakli (Balıkuir lnhis . Başmüd.) N. 760 
Posta nakliyatı (Yozra• PTT Müd.) N. 760 
Mazut (Bergama Beled.) N. 761 
Karabey ilk okulunda pavyon int· (Balıkeıir Vil. Da. Enc·I 
Yo~urt (Adana Tüm.) N. 762 
Sinema binası inş. (Bilecik Halk.evi Başk.) N. 762 

Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır. 

=-

Jeudi 21-7-1938 

Acradite (Dır. Gen. Fab. Mil. Ank.) N. 714 
' Tuyaux avec flanche, tuyauı avec emboitement, coude~· 

yaux a gaz ete. (Ch. Fer Etat Haydarpacba) N. 742 
Conıtr. 2 cbutes et S petitı ponts ıur le petit Mendir•5 

Pub.) N. 745 
Riz pr. pilaf (Div. Kirklaroli) N. 7-45 
CouverturH pr. chevaux (Miniıt. Def. Nal.) N. 746 ti 
Locomobileı avec acceuoireı, tranaformat~ut1, getir 

(Municip. Berırama) N. 749 
Constr. a Kirikkale (Dir. Gen. Fııb. Mil. Ank.) N. 749 
Constr. bitiHe adm. et barriere a la pepiniere Vil. An~· 

N. 749 
Foin (Com. Ach. lnt. Tophane) N. 749 / 
Transport a ticle.s monopolise• (Fab. Tabaca Monop. S• 
Charbon lnvemarin (Com. Ach. lnt. Tophane) N. 749 ~ 
Pompe centrifuge Oieael (Station Piıtache Gaxiantep) 
Fabrication tuyaux en beton pr. l'eau de Oavraa (M011 

ur) N. 750 
Comprimeı de chlor de quinine (Vil. Ank ) N. 750 
Farine (Com. Ach. lnt. lzmir) N. 751 11' 

Repar. bitiue Dir. jardins et achevcment coaatr. St~ 
Tcbataldja (Mun. lıt.) N. 751 

1 
Constr. mur ec.Kourtoulouche et repar. ecoles Ooııııı 

tiklal et Djoumhouriyet a Ank. (Vil. Ank.) N. 751; 
Repar. ecoles Devrim, Oulous, Yenihayat, Ataturl: 

Ankara) N. 751 · lı 
Repar. chauısee sur route Balikcasir Sindirgui (Vil. B• 
Decombres batisse (Defterdarat lst.) N. 751 
Tentes (Vil. Balikcssir) N. 752 
Camion marque Chevrolet (Vil, Maniasa) N. 752 
Mazoute, huile vacoum (Municip. ·ı chankiri) N. 753 
Repar. ec. prim. lndjesou (Vil. Kaysseri) N. 753 t' 
Pain, viande, be.ırre, huile d'olıves, ıavon et diver~ 

et legYmes (Dir. Ecolc Hygiene animaux et des .. ,r 
N. 754 

lLire la .oıuite en 3me pare) 


