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llmum I\f1üteahhit ve Tüccarların esle ki ıdır -
Bu gün iian oıunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

-------;Ş:;-e-;k-;-l';--ı --~MW:u:i:b:m:-.lb=ed. Teminat 
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) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia i.şleri, Malzeme, Harita 
F ~---

etdcöy ınekt b" · "k ı· · t 
U- L- e ının ı ma ı ınşaa ı 

Sıı;.uda . f "k (" . r ıt aiye gurubu karargah binasının 1 ·ma 1 

ınşaıatı 

Yol k ld G a •rım tamiri 

Kaıhane iskelesinin ahşap döşemeleri tamiri 
•rakoı h" .. 

l . ınası tamırı 
2:ınır U 1 k"" -ı . • r a • Çe~me yolunun menfez ve opru e· 

H rın Fer beton ve beton tabliyesi yap. 

G~Ya kurumu binası inş. (bir kıaım) 
E.;Ç~en evleri İnf. (temd) 
·~ e~lıde Alan Arkın tamiri 
l\araına d lb Ak . n a rala deresi 

Jehırde Koçaş ve Egrigöz suları üzerinde yen: 
en açılacak kanal güzergahının tesbit, proje ve 

s··evrakının keşfiyesinin tanzimi işleri 
oke-Ortaklar yolunun esaslı tamiri 

aç. Plcs. 

n 

paz. 
aç. ekı. 

n 

713 09 
4643 07 

120~ 21 
256 -
756 49 

98'4 36 

kapalı z. 20000 -
paz. 
aç. eks. 

" 

1500 -
3000 -
3500 -

kllpalı z. 15749 44 

~Klinik ve İspençiyari a_!_at, Hastane Lev. 
E. 
cıa ve alat Baytar Müd. içın: 5 kalem paz. 223 25 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Bolu ş L • ) 
C!lrının elektrik tesisatı (bir kısım 

~h~Ucnt. Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Bat~aniye: 1000 ad. 

~?110 58 çıh 
'~ah vaketa: 12 t. - sarı vaketa: 24932 k. - köse· 

K e: 34242 k (şart. 730 kr) 

•;ut dıktir.: '2676 ad .• kışlak elbıse diktir. : 3409 
H :.k. · yaılık elbise dıktır. : 3.;54 lak. 
I< a 1 &Aten: 3300 01 •• ııyah saten: 1543 m. 

•şlık elbiselik kumaı: J 787 aı. 

~~ya, ve büro cşyaeı, Muş<ımlıa-Halı v . .s. 

Aynalı gardrı.>pla elektrik abajurlu komodın: 1 ad. 

~a~uk~ Benzin, Makine yagl n v. s. 

I<~~ kömürü. 600-700 t. krible kömürii: 300400 t. 
l{ek art 472 kr ş.) (l~md.) 
V k Ornpoze madon kömürü 5000 t. 
~ onı: 300 - benzin: 3 t. - valvalin 80 k .• gaz: 25 

· • kastrol: 100 le. - greı: 80 k. 

~ 
f-1.ortuın: .'.\000 m. 
Dızel k" . 
ku •uı ınesı: 4 ıilindirli, 4 zamanlı 60°70 beygir 
D vvetınde 1 det (Sinop motörii için) (şart. 25 k.) 

eniz Diıcl motörü: 1 ad. - sütunlu mııkkap tca:
. gihı: 1 ad. 

1'ıre 
M Çorap ipliği: 6800 k. 
arango:ı ıılat ve malzemesi: 78 kal. 

E.kn:ı k y e torbası: 12500 ad. 
atak tıalı:ımı 

~r!,!lk, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 480 t. {temd.) 
,, 240 t. .. 

,, ~80 t. 
" ,, 720 t. 
n 

• 360 t. .. 
.. 360 t 

kapalı z. 13712 50 

kapalı z. 8250 -
aç. eks. 344 40 
kapalı z. 145917 20 

" 
10619 95 

aç. eks. oclı m. o 75 
kapalı z. beh m. :! 8fl 

pu. ı lll -

Bclı. t. 17,2·1 ve 12 74 

kapalı z. 
paz. 

kaı>alı 
aç. eks. 

n 

62050 -
861 -

z. m. 1,70 
4850 

4910 

.kapalı z. 10387 
aç. eka. 912 65 

kapalı :ı. beh. 1 
paz. 

kapalı z. 

n 

" 
n 

" 

56 

22800 
11400 
25920 -

Arpa: 320 t. " 
Y . kapalı z. 
o~urt: ıooo le 

31680 
15840 -
15840 
16000 -

[) . paz 
onıates: 35 t. k 2100 -

53 48 
348 23 

56 74 

1500 -

1181 w 

16 74 

43i -
29 75 

8545 86 

796 50 

272 42 
375 27 

8 '.25 

1287 30 

4352 50 
129 15 

382 50 
363 75 

386 25 

779 03 
68 45 

937 50 
4 20 

1710 -
855 

1944 -
2376 -
1188 -
1188 -
1200 -

o o 15 
157 50 

Müracaat yeri 

İstanbul Beledi ye si 

" 

Gün 

5-8-38 
5-8-38 

Trabzon Beled. cuma ve salı 
,, 

Manisa Jıındr. Komut. 
lzmir Vilayeti 

Er1urum THK Başkıın. 
Diyarbakıt İskan Müd. 
Konya Vilayeti 

n 

" 

Aydın Vil Daimi Ene. 

lstanhul Belediyesi 

Bolu Belediyl'si 

Deniz Lvz. SAK 
lzmir Bcled. 
lat. Jııudarma SAK 

Orman Kor. Gen. K. Ank. 

M. M. V. SAK 
Jrulr. G. Kom. Ank. SAK 

lstanbul Belediyesi 

lst. Sıhhi Müeı. AEK 

lnlıisnrlar U. Miid. 
Toplınne Lvz. SAK 

" '.l8-7-38 
4-8-38 

8 8-38 
hergün 

22·8-38 
22-8-38 
22 8·38 

28·7-38 

22-7-38 

22-8·38 

6-8-38 
2·8·38 
6-8·38 

5-8 38 

8-8-38 
1-8·38 

:tı-7-38 

10·8 38 

8-8-38 
'27 7-38 

lst:uıbul Belediy~si 5-8-38 
lst. Lim. Sa. Sıh. Mer. SAK 2-8-38 

Yükı. Den. Tic. Mek. Müd. 6-8-38 

İst. Jandarma SAK 5-8-38 
Sıh. ve lçt. Muav. Vek. Hu- 5-8-38 

dut ve.,Sahil. U. Müd. 
Jandr. Gen. Komut. Ank.SAK 2-8-38 
lstan bul Belediyesi 22-7-38 

Luleburgu Tümen SAK 

• ,, 
" 
n 

,, 
Siirt Ask . SAK. 
S:limiye Ask. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

5·8-58 
S-8-38 
5·8-38 
8-9-38 
8-9-38 
8-9-38 
8·9-38 

'..!5-7-38 
27-7-38 

Saat 

11 
11 

12 
11 

16 

11 
11 
11 -

11 -

11 -

ıs 

11 
13 
11 -

10 -

1 1 
10 

11 -

11 -

13 -
11 

11 
11 

11 30 

11 -
10-

10 
ı 1 

15 -
ıs 30 
16-
15 -
15 30 
16 -
16 -
10 -
12 -aç. e s. 

----- =----==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~-~-~~~~--~---~~~--~~~~· oıca.~J~~~~~~~~~:::::;~ -
Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 

ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

a) M 

İnşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harifa 

Trabzon Belediye Encümeninden 

Mumhane önündeki meydan ile Sipahi pazarından ay· 
rıhp Paşa hamamı önünden geçen t 205 lira 21 kuruş 
bedeli keşifli yol kaldırımları pazarlıkla tamir ettirilece
ğinden kanuni ş rniti haiz istelclilerin teminatı muvakkata 
makbuzlarile Cuma ve Salı günleri saat 12 de Encümene 
müracaatları ilan olunur. 

* * • Gazhane iskelesinin ahşap döşemeleri 256 lira 
bedelle pazarlıkla tamir ettirileceğinden şeraiti matlube
yi haiz taliplerin teminatı muvakkata makbuzla.rile cuma 
ve salı günleri saat 12 de encümene müracaatları ilan o· 
lunur. 

Manisa İli Jandarma Komutanlığından: 

Maniı;a Jandarma Birlıği Sabuncu beli karakolunun tamiri ve 
inşaatın ikmali 2490 sayılı kanunun 41 nci maddesi mucıbince 
açık eksiltmeye konulmuştur. Tamirin keşif bet.leli 756 lira 49 ku
ru,tur. Muvakkat teminat 56 lira 74 kuruştur. İhale 28 temmuz. 
938 tarihine müııadif perşembe günü saat 12 de vilayet J. Komu· 
talığında icra edilecektir. 

Şartnameler bedelsiz olarak alınabilir. Talihlerin müracaat et
meleri ilan olunur. 

Erzurum T. H. K. Ba~kanlığındao 

Vilayet merkezinde yeniden yapıl cnk olan H va 'Kurumu bi
nasının 20000 liralık inşaatı kapalı zarf usulilc eksiltmeye konul
muştur. 

Ek. iltme 8 ağustos H38 paznrte.si günü saat 16 da Hava Kuru
mu binaın içinde teşekkül edecek komisyonca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1500 liradır. 
İstekliler bu işin evrakı fenniyesini En.urum Hava Kurumu 

merkezinden alıp okuyabilırler. 
İstekliler Resmi Gazetenin 7.5.936 gün ve :l2l)7 sayılı nüshnsın· 

dıt intişar eden talimatname mucibi 938 yılına aid Nafıa Vekale
tinden alınınıQ ehliyet vesikasile Ticaret Odası ve~ikasını birlik· 
te yukarıda yaz.ılı • a 1ten bir aaat evveline kadar teklif 
mektuplarını mühür mumile iyice kapatılmış ve mllhürlü olduğu 

halde Komiıyon riya etine vermeğe mecburdur. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Konya Vilayetinden 

1 - Yapılacak işler : 
a 1500 lira keşif bedelli Ereğlide Ala.n arkın tnmiri. 
b - 3000 lira keşif bedelli Karaınanda ibrala deresi. 
c - 3500 lira keşif bedelli Akşehirde Koçaş ve Eğrigöz suları 

üzerinde yeniden açılacak kanal güzergahının teabit ve proje ve 
evrakı keşfiyeıinin tanı.imi işleridir. 

2 - Bu işler 22 ağustos; pazartesi günü saat 11 de ek iltmiye 
konulmuştur. 

3 - Mektubla evvelce müracaat eden taliblere bu işlere aid 
şartname ve krokiler gönderilmiştir. Y cniden şartname ve kro
kiler~ görmek istiyenler ihale gününe kadar Vilayet Su İşleri Bü
rosuna tahriren ycya bizzat müracaat edebilirler. 

4 - Bu işler ayrı ayrı veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde Konyn Vilay ti Daimi 

Encümenine yüzde 7,5 teminat ve serbest diplomalı mühendis ol
duklarına dair vesikalarile müracaat etmeleri ilin olunur. 

lzmir İli Dninıi Eneüıııenindeıı: 

. lzmir-Urla <.:eşme yolunun 45x900-80x100 kilonıt ro
Jarı arn::.ııuluki bir kı mı nwııfez ve köprülf•rin Fer hetcın; 
Beton tahliye yapı ı 9884 lira 36 kuru~ açın tulurih• ve 15 
giin miiddetle açık ek i tıne} e konulduğundaıı ] .... teklilP.rin 
2490 ~ay ılı ya a lıiikümlerırw göre hazırlayEıcakları temiıınt
larile ve miitcalıhitlik belgclerile hirliktr. 4 ağu to 938 
perşembe günü saat 1 l dn l li daimi cııcüıııeııirıe başvurmaları. 

J)iyarhııkır fı;ka M üd iirlüğiiııclPn: 

4.7.9:fü ılc kaı,alı zarfla y..ıpılaıı nıiinnkn:u ııcıfresiııde ta
lih çıkmadığıııclaıı dokı) ı bir ay ınüdd tlc pazarlığa ahrıan 



Diyarbakır Karabaş k<lyündc 29113 lira hedeli ke~ifli 50 ev 1 

ile Bismil k azası merkezimle 52191 lira 7S kuruş bedeli 
ksşifli 75 evin şeraiti mukarrer dairesinde inşasına talip 
olanların lt>minatlarile biı Jikte hcrgün Diyarbakır İskan mii· 
düriyetine müracaatleri lüzumu tekrar ilan olunur. 

Aydın Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke·Ortaklar 
yolunda 14+ 000- 18+000 kilometreleri arasında esasla 
tamirattır. Keşif bedeli 157 49 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş: 4 kilometre uzunluğunda şose tamiridir. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
Eksiltrue şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık İş· 

leri genel şartnamesi, tesviyei türabiye şose ve kargir in· 
taata dair fenni şartname, hususi şartname, keşif cetveli, 
siJsiJei fiat, metraj cetveJi, grafik, proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrcıkı bedelsiz olarak 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 28.7.938 tarihinde perşembe günü saat l l de 
vilayet encümeninde yapılacaktır. Ek· iltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 
1181 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve na· 
fıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ve yaptığı 
en büyük işin bedeli 12.000 liradan aşağı olmaması mü
teahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 

veya bunlardan birile müştereken teklif yapması ve mu
kaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat ev· 
vcline kadar vilayet encümenine getirilerek eksiltme en
cümea reisliğine makbuz mukabilir de verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda yazılı saa· 
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

•• * 
itfaiye grubu karargağı binası ikmali inşaatı ile F~teköy mek· 

tebinin ikmali intaatı. Bak: İst. Belediyeıi ilin)arma. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: -·-
* * • 

Vilayet Baytar MüdürlüA"ü için 5 kalem ecza alınacaktır. Bak. 
2 inci uyfadaki İat. Belediye ilanlarına . 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Bolu Belediyi! Riyasetinden! 

Bolu belediy~sinin 42271 lira 50 kuruşluk kısmı kapalı 
zarf u:suliyle münakaı:ıaya konulmuştur. 

ihalesi 22.8.938 pazartesi güııü saat 15 tı} Bolu hdrdiye 
encümeni huzurile yapılaca ktır. 

l teklilerinin keşif bedelinin yüz.de 7,5 ğı olan 1028 lira 
44 kuruş muvakkat teminat nk!;e~ ini ve 2190 sayılı knn ı ı
nun lO cu maddcsiııdc yazılı olan lazım vcsailr.:i ve teklif 
mektublarını ihale saatİn lfon Pvvel enciiuıcne ve r ıııı·le ri la
zımdır. Proje ve şurtnamelc r Bolu belediye inden ve 1 stıuı · 
buldu Galata Asikurazione han<la elektrik ın ü lı cııdis i Bay 
Hasan Halet l~ıkpınardan alınabilir. 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

İzmir Belediyesinden: 

Beher çifti 6 lira 80 kuru~taıı 394 lira 40 kuruş bedeli 
muhamrncnli itfaiye m~stu lıdenıirıe yaptırılacak !>8 çift bağ lı 
fotin itfaiye müdürlüğündeki nümune ve şartnanıesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi 2.8.38 salı gi.inü saat 
13 tcdir. İştirak etmek isteyenler 29 lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat makhıızu veya hanka teminat ınektubu ile 
söylenen gün ve ~aatte encümene gelirler. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Orman koruma renel komutanlığı için kumaşı İstan· 
bul anbarından verilmek ve diğer malzemesi müteahhide 
ait olmak üzere yaptırılacak olan 2676 adet kaput, 3409 
takım kışlık elbise, 3454 takım yazlık elbisenin dikimi 
kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 10619 lira 95 kuruş ve ilk te
minatı 796 lira 50 kuruştur. 

İhalesi 5 ağustos 938 cuma günü saat 10 da Ankara· 
da genel komutanlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu hususa ait evsaf ve şartname ve nümuneler mez
kür komi.syontladır. 

Jandarma Genel Komutanlıtı Ankara Setınalma Komisyonundan 

Metruine iki yüz sekHn kurut kıymet tahmin edilen vasıf ve 
örneğine uyrun 1787 metre kışlık elbiselik kumaş l .S.938 pazar· 
tesi günü aaat onda kapalı zarf uıuliyle aatın alınacaktır. Şart

namesi Komiıyondan bedelıiz alınaeak bu eksiltmeye girmek iı· 
tiyenlerin 375 lira 27 kuruşluk teminat makbuz veya banka mek 
tubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuza kadar Komiıyona nrmit olmaları. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan 

Miktar ve Cinsi Tahmin Bedeli iık Teminatı 
L. K. L. K. 

24932 kilo ıarı ve 2000 kilo siyah vaketa 91130 00 5806 50 
34242 kilo köıele 54787 20 3989 36 

Her iki kalemin tutanna göre ilk teminatı 145917 20 8546 86 
Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı kö· 

ıele, sarı ve siyah vaketa 6 atuatoı 938 cumartesi günü saat 11 de 
lıtanbul Gedikpa4adaki Jandarma Sahnalma Komisyonunca kapalı 
zarf eksiltmesile satın alınacaktır .• 

Şartname her gün komisyonda görülebilir. Veya 730 kuruş mu· 
kabilinde Komisyondan ddırabilirler. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine ve şartnamesine gö· 
re tenzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na 
kadar makbuz kar4ılığı olarak Komisyona vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 75 kurut olan 3300 metre 
haki saten ve 1543 metre ıiyah saten açık ekıiltme suretile müna
kasaya konulmuştur. 

İhalesi 8 A§'uıtos 938 pazartesi günü saat l 1 dedir. 
İlk teminatı 272 lira 42 kuruştur. 
Evıaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M.M.V· satınalma komisyo· 

nundan alınır. 

Ekıiltmeye gireceklerin 2490 aayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatile birlikte belli gün 
ve saatında M. M. V. salınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
Bin adet battaniye alınacaktır . Bak: Deniz Lvz. Satınalma 

Komisyonu ilanlarına. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyas1, Muşamha, Hah v.s. 
• • * 

Aynalı gardropla bir adet elektrik abajurlu komodin alınacak
tır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına . 

Mahrukat Benzin-Makine yağ·lan v ·!:___ 
.. . . 

80 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Ank. Lvz. 
Satınalma ilanına. 

* * ~ 

19.t>OO litre benzin alınacaktır . Bak: erzak sütununda Orman 
Fakülteıi Mubayaat Kom. ilanına. 

• * * 
Valvalin, benzin, gaz, kaatrol, vakum ve gres alınacaktır. Bak: 

fıt. Lvz. Amirliti Satınalma Komiıyonu ilanlarına . 

• • * 
Türk antra::ıiti ile gaz alınacaktır. Bak: Erzak sütu-

nunda Çanakkale J. Satına lma Komisyonu i l fınına. 

Müteferrik 

İstanbul Limanı Sahil Sıhh iye Merkezi Sulına lma 
Komisyonundan: 

Merkezimize a it Sinop motörü için 4 silindir ve 4 zn· 
manlı 60-70 beygir kuvvetinde bir dizel ma kine açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. Keşif bedeli 4850 li ra dır. 

isteklile r fenni ve idari şar tnameleri 25 kuruş bedel 
ile merkezimiz levazımından alabilirler. 

Eksiltme 2.8.38 s a lı günü saat 11 de Galatada Kara
mustafapaşa sokağında mezkür merkez satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminat parası :163 lira 75 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair 

resmi vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 

Miktarı muham. fiat muv. tem. 
Cinsi aded lira lira kr. 

Deniz Dizel motörü 1 3890 
Sütunlu makkap tezgahı 1 1020 386 25 

4910 
Mektebimiz için lüzumu olan cins ve miktarı yukarıda 

ve evsafları şartnamelerinde yazJlı olan iki kalem eşya 
satın alınmaları için açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 6 aiustos 9.l8 cumartes i günü saat 1 1 ,30 da 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdiirlüğünde toplana
cak satınalma komisyonunca yapılacaktı r. 

Bunlara aid şartnameleri görmeği ve almağı arzu 
edenler Mektep Muhasebesine mliracaat etrnelidirler. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerindeki şartları haiz olma l arı ve muvak
kat teminatlarını İstanbul Yüksek Mektebler Muhasebe
ciliğine yatırdıklarını g österir makbuzlarını veya banka 
mektublarını ibraz etmeleri ve ticarethane ve tirketler 
namına eksiltmeye iştirak edeceklerin d ahi nott:rden mu· 
saddak vekaletnamelerini Komisyona göstermeleri lazımdır. 

Sibhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden : 

Umum Müdürlilk marangozhanesi için 912 lira 65 kuruş keşif 
li 78 kalem marugoz alat ve malzcmui açık eksiltmeye konul
muştur. Muvakkat teminatı 68 lira 45 kuruştur. Listl! ve şartna

me parasız olarak Ayniyat şubesinden alınacaktır. Taliplerin 5 
atustos 1938 cuma günü ıant lO da Ankarada Umum Müdürlük 
Satınalma Komiıyonuna müracaatları. 

21 Temmu:r; 1'938 , 
İstanbul Belediyesinden: 

Muhammen lık temi· 
bedeli nah 

VU&yet Baytar Müdirlügü için 5 kalem 223 25 16 74 
ecza ve allt 

BGyükdere Fidanlığı için blr adet ay· 110 00 8 25 
nalı gardrop)a bir adet elektrik 
abajurlu komodin 

Büyükdere Fidanlığına yatak takımı 56 00 4 20 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı işler ayrı ayrı pazar
lığa konulmuştur. Evrakları encümen kaleminde fÖrülebi
lir. İıtekliler hizalarında göıterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 22.7.938 cuma günü aaat 11 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

Bir tanesine bir lira kıymet biçilen vasıf ve örnegı· 
ne uygun 12500 ekmek torbası 2.8.938 sah gunu 
saat 10 da kapalı zarf ek::ıiltmesile sahn alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecektir. 
Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 937,50 liralık ilk temi· 

nat ve kanun ve şartnamede yasılı belgeleri muhtevi tek· 
lif mektublarını . belli gün saat 9 a kadar komisyona ver· 
miş olmaları. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan 
Miktarı Cinıi Tahmin Bedeli İlk Teminatı 
Kilo Lira L. K. 
6800 Tire çorap ipliği 10387 779 03 
jandarma ihtiyacı için cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ilk te· 

minah yukarda yazılı 6800 kilo gri renk çorap ipliği 5 ağustos 
938 cuma günü sant 11 de İstanbul Gedikpaşa Jandarma Satına\· 
ma komisyonunca kapah zarf eksiltmeıile satın alınacaktır. 

Numune evsaf ve ıartname her giln komisyonda görülebilir ve· 
ya bedelıiz aldırılabilir. 

isteklilerin fartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına sıöre 
tanzim edecekleri kapalı· zarf teklif mektuplarını eksiltme günü 
saat 10 a kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. 

* • • 
3000 m. hortum alınacaktır. Bak: İıt. Beled. ilanlarına. 

* * * 
Büyükdere fidanlığı için yatak takımı alınacaktır. Bak 2inci 

sahifedeki İı . Beled. il&nlarına. 

Erzak, Zahire, E.t ve Sebze: 
Çanakkale Jandarma Sabnalma Komiıyonu 
Cinıi Mıktarı Tahmini Muvak. 

Saman 
Kuru ot 
Kırmızı büber 
Kuru üzüm 
Kuru ıoğan 
Toz şeker 
Patates 
Odun 
Çay 
Ekmeklık un 
Sade yağ' 
Zeytin yağı 
Gaz yağı 
Sabun 
Bulgur 
Nohut 

Kilo Bedel Temia. 
L. K. L. K. 

122760 1841 40 
208810 8264 30 

820 313 20 
15000 4500 
29000 1740 
l9300 5211 
48000 3600 

1560000 15600 
2IO 745 50 

70j400 91702 
24000 24000 
l 1000 4620 
10600 2014 
12800 4480 
45700 5941 

138 10 
469 82 

15 99 
337 50 
130 50 
390 82 
270 

1170 
55 91 

5835 IO 
1800 
346 50 
151 05 
336 
445 57 
171 

Başkanlığından 

ihale T. Kapalı 

29.7,938 
,, 

" 30.7.938 

" ., 
1.8.938 

" .. 
2.8.938 

" 
" 

3.8.938 

• 
" 4.8.938 
,, 

" 

ver• 
a~ık 

açık 
kapalı 

açık 

açık 

açık 

kapalı 
açık 
kapalı 
açık 

kapalı 
kap ah 
açık 

açık 

açık 

kapalı 
açık 

kapal• 
açık 

2 

lia 
:la • 
•t 1 
• 1( 

k fi 
~irıe 
"-ais 

'ııa 
ile 

Kuru fasulye 
Mercimek 
Pirinç 
Sıaır eti 
Yulaf 

24000 2280 
39000 5850 
26600 3857 
28000 7000 

141800 40204 
298260 l 7895 60 

438 75 
289 27 
525 

3015 30 
ı .~42 17 

58 57 

5.8.938 

" 
" 

kapalı Ca 
kapab ltı 
kapalı ı 

:'t 
açık •tı Süt 

Yoğurt 

Şshriye 

lrmik 
Zeytin daneıi 
Sirke 
Kuru kayısı 
Kuru erik 
Salça 
Beyaz peynir 
Sarımsak 

Kuru bamya 
Türk antiruit 

kömürü 

7100 781 
19200 2496 
3100 6().4 50 

187 20 
45 34 
63 75 

126 

6.8.838 

• ,, 
,, 

8.8.938 

" 
" 
" 

5000 850 
5600 1680 
5300 265 
5500 5100 
7300 1825 
2600 675 
5600 2240 

19 87 
38250 
136 87 
50 70 

168 9.8.938 
650 45 50 
650 552 50 

100000 3000 

3 41 
41 44 

225 

ihalesi ıaat 11 de yapılacaktır. 

.. 
,, 

açık 
açık 

açık 

" 
,, J.ı~ 

kapalı ~ •• 
açı le 

,, 

" 
" 
" 
" 

1- Çanakkale 1. j. Alayına bağlı Taburlarla Kıra:ılıdaki J. t~' 
burunun 1 eylül 93~ gününden 31 ağ'uıtoı 939 ıonuna kadar b•' 
yıllık ihtiyaçları yukarda yaıılı 34 kalem erza\un hizalarında gö• 
terilen günlemeç ve günlerde J. alayı Satınalma ){omııyonunc• 
ekıilhne.i yapılacaktır. 

2-Teminat ve teklif mektuplara ihale günfi aaat 10 a kad,t 
Komiıyona teslim edilmi4 bulunacaktır. . 

3-Şartnameler paraaız olarak Komiıyondan tedarik edilebihf• 

PreventorİTm Sanatorium Direktörlüjünden : 

MüeHeıeye test•~ 
Muvakkat tem. Tutarı Kilo tahmin olunao fı· 
Lira Kuruş Lira K. Kuruş 
270 12 4935 10500 47 

Preventorium ve Sanatoriumun 1938 mali yılı ihtiyacı. ol~ 
birinci uevi dağ'lıç, koyun ve kuz:u eti hazırlanan t~r.tnameııı tı11j cibince pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 25.7. 38 ta rıhınde ıaat ~ 
te Cataloğ'lunda Yüksek Mektebler MuhHiblij'inde toplan•'' 
Komiıyonda yapılacaktır. 



Tenınıu:ı: 1938 

Selinıiye Askerlik Satınalma Komisyonundan 
liayd 
a ıat:pa9a Sneı haıtanesi ihtiyacı için ıııo kilo yoğurt_ pa~ar~ 
t 10 d •lınacaktır. Pazarlık 25 temmuz 93ö pazartesı gunu 

a Selim· A d k" T" Satınal· l<oın· ıye skerlik dairesi binasın a ı umen 
15Yonu d k - ede· fiat - . n 8 yapılacaktır. Pazarlık .sonunda ta arrur 

ine y ~zerınden yüzde 15 teminat derhal tümen mühaıebe vez: 
. a ırılacakt y ı k şartnameıı 
tıy0 ır. oğurda aid evsaf ve pazar 1 

nuınuzda iÖrüleb·ı· 
ı ır. --

Ornıan F k 
a ültesi Mubayaat Komisyonu Başkanlığından 

Miktarı M h c· . Miktarı Muhaın. u am. 1011 

zin Fi. Ku. fi. Ku. 
lı.ıYakk t 100oolit. 15 50 Sadeyağ(Urfa) 1000 Kg. ı_os 
la.le: ~.7.~ıninat: 117 liradır. ~uvakkat teminatı: 64 lıradır. 
~!•at: 9 ihale 26.7.38 Saat:_'!~-

~-~..-.-----· ::;.2 
lı.ırt 700 litre 15 Zeytinyağ 250 Kg. " 
~Yai IOOo Ksr. 20 Zcytin(Gemlik) 150 " 40 
)ltlak 50 " 130 Sabun 400 " 40 
~ek kadayıf l5 ,, 140 Be. peynir 300 " 50 
kadayıf 50 ad. 15 Kaşar peynir 200 " 80 

luYakk t 30 Ka-. 2.3 Muvakkat teminat: 50 liradır. 
t. a tenı· O 30 .. ltı: 26 7 

38 
ınat: 31 Iiradır İhale: 26.7.38 Saat 1 ı 

~SaatlO ' 
.t:1': .............__ ~ ·--------- ---- ... 

lnci lleyj) l lO()() Belediye Dağlıç eti 4500 Kg. 50 
~Ytkkat t . Kg. Narhı (Belediye narhına beher 

le 26.7.:alll•natı: 82,5 liradır. kilo için 3 K. Dakliye dahildir.) 
Saat: 11 Muvakkat teminatı: 169 lira. 

İhale 26.7.38 Saat: ll.30 

Yumurta 10000 ad. 2 
Kuru soian 1000 Kı. 6 
Patates 900 ,, 8 
Elma 200 ,, 20 
Ayva 100 ,, 20 
Portakal (80) lik 1000 ad. 3,5 
Taze bakla 400 Kg. 15 
Salamura yaprak 50 ,, 30 
Taze fasulya 500 ,, 15 
Sakız kabağı 400 ,, 10 
Taze bezelya 100 ,, 15 
Dolmalık biber 75 ,, 14 

1000Kg. 28 
1400 " 28 
500 " 18 

ant 720 ., 17 
krua 200 ,, 16 
lh . 250 2-' 
.... l'll.ercıın k " " 
... tı l'll. e 150 17 
.,, " .. ercinıck 50 " 15 
r" lltucn ,, 

100 " 25 
30o 

" 6 
20 2 " o 

200 " 25 
15 ,, 500 Domates 150 ,, 8 

50 " 25 Semizotu 60 ,, IO 
Patlıcan 600 ad. 3 60 " 15 

100 " 50 1 
er•e" t·· ıh ıoo ,, 50 

h ur ll 30o 28 
r ayte k d " 
~ k a ınJoo 
~ 1Yıaı " 28 

Dereotu 
Maydanoz 
Taze soğan 
Yeşil salata 
Havuç 

60de. 
250,, 
200" 
500ad. 
250Kg. 

1 
1,5 
1 

Eıat 1,. ıoo 80 1 ... al ,, 
lltijl'll... 15 " 1 1 o 

lıtay u ıs 30 
la 30 " 15 

300 " 
" 9 

10 

Kerevi.ı 300 ,, 11 
Karnabahar 200 ad. 15 
lspanak 700 Kg. 8 
Lahana 350 ,, 6 
Pırasa 1000 ,, 5 
Enginar 500 ad. 10 

"Limon 1500 ,, 3 
Salça 100 Kg. 30 

lııYakk 
at teminatı: 121 ı· d 

'8) ıra ır. 

e: 267 
.• 38 Saat: 12 de. 

... .. !\1uvakkat teminatı: 78 liradır 
fllYllkderc ihale: 26. 7. 938 Saat 13 te. 
•khtıla tr kBabçeköyde bulunan Orman Fakültesi için yuka· 
~ •ilt za Ye · 8 k 1 l'llele l saırc şartname ile ckıiltmeye onu muştur. 

38 - r stanbul v·ı~ · M h b M""d"' l·· -~ d . . d i't.ınu" d ı ayetı u ase e u ur ugu aıresın e 
•c k n e Y k k ~ tır. u arda her kısmın altlarında yazılı saatlerde 
•tltın. 

kk 'Ye gireb'l . at lem· 1 rnek için yukarıda her kısının altında yazılı 
l<>st •hatlar M ı· · d k d · k lııad ermek ın n ıye veznesınc yatırı! ı larınn nır ma -

L it, Ve 2·Hl0 sayılı kanunda yazılı evsnfları haiz olmflk 
f'ltlna 
lı . l'lleleri .. 
ltıç n~ gorınek ve cvsafları ögrenınek istiycnler talil gün· 

'ctal}llt?Ükdere Bahçeköy Orman Fakültesi Muhasebesine 

r- J\ıık, 
wıat · ra Le 
ltJ,111lo0 ihti Vazı_~ Amirliği Satınalma Komi:;yonundan 
~ tı R'Öst .facı •çın aşaQ-ıda miktar muhıtmmeıı bedel ve le· 
~tde Pota~;• en e~zak, yem, mahrukahn hizalarmdaki gün ve 

il 

•t. fıtelclitı garnızonu Satınalma komisyonunda iheleleri yapı
kol'll.iıyo •r Şartnamelerini görmek fü:ere her gün öğleden 
•latı te~~ Relrneleri ve teminatlarını Polatlı mal sandığıııa 
edilrni ıf nıektublarının ihaleden bir saat evvel komisyoııa 

§ 0lnıası 

M. bedeli İlk T. 
l<ilo K S • Lira 
20ooo 27 50 448 

İhale a-ün ve 4ckli Saat 
8.8.938 pazartesi 15 K. Z 

6000o 10 15,30 ,, 
"- ot 220ooo 

60 447 " 
,, 

4 00 660 16 
270()()o 

,, 
'-rı 

n " 2 50 507 16,30 
200ooo " " " e Yak 1 50 225 9.8.938 salı 15 açık .. rı 1 2200 100 

'ıı 165 15,30 ,, 
1500 45 

,, ,, 
80ooo 2 

51 ,, ,, 16 ,, 
120 

" 
,, 16,30 ,, 

80oo 8 
iOQo 20 

48 10.8.938 çarşamba 15 " 
90 15,30 ,, 

50oo 17 
,, 

" 50 66 16 
60oo 6 " 

,, ,, 
27 • " 

16,30 " 
kara l 

c\llkara , ev~zırn Amirliği SatınaJma Komisyonundan: 
llte in aga~nızon birlik ve müe~se::;eleri için 35000 kilo 
da Le çı eksiltme i 27 temnııız 938 saat 12 de An· 

Vazıın ~ · .. 
annrlığı Satınalma komisyonun<la yapılacak-

u:~ş:~ hedeli 2 lOO lira ilk tcıniııatı 157 lira 50 ku-
•tl rıaınesi k . . a betı· ·omısyoııda görülür. kanuni vcsıka ve le· 

l vakıttu komisyonda buJunulma~ ı. 

MUNAKASA GAZETESi 

Kırklnn•li Tiiınen S:ıtırrnlma Korni,.yomırırlan : 
!(ırkla reli füın n lıirliklcrinitı 9~8 111 ıli yılı ihtivacı ıçııı 

50000 kilo ::,,ıde yağına talip çıkınadı~ından yeıııdeıı knpnlı 
z,ırf usuliyle · t•k c;ı ltıııeye koııulınu;;ıhır. Kilo .. ıınıııı ınulıatnın (' n 

liatı 115 kuru~ olııp ilk lc!nıiııatı 4125 liradır. llıalr i 29 
tcıııınuz 9:m cuma güuii sıiat 17 dedir. İstekliler şnrlnnme· 
siııi öOO kuru~ ıııııkahıliııdc: Sutııııılıııa Komi yoıııından al.ı

hilirler. 

• • • 
Yulaf ve arpa alınacaktır. Bak: Harici A!lkeri kıtaatı ilanlarına 

b) ÜZ LE R 
- --- - ---~------

Caziantcp Orman J>aire::-inrlen 

Heher metre mikap Bec..lt:li mıılıammeni 
Cinsi .\13 03 Lira kr. Ormanın adı 

Dik ili çum ağacl 58 042 4 90 Mağara iiı~ii 
hlalıiy~ devlet orrnanındarı yukarıda cirı:ıi ve mikdan yn· 

Zllı 58 M3 O 1203 mikap gayri rnaıııul kere ... telik çam ağacl 
12.7.938 Jeıı iıihareu :! 1 güu müddetle açık artırııınva ko
nnlrmiştur. İhaleyi evveli ye t .8.938 pazartesi giinii ~aat 11 
de Gaziantep Orman <lnire inde müteşekkil Komisyonca yapı
lacaktır. Talipler yüzde 7,5 teminat vereceklerdir. Talip o
lanların ve şartnameyi öğrenm~k i ... tiyP-nlerin Orman dairesi
ne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

sonra verile· 
(B) (4671) 

• • • 
Keşif bedeli 4643 lira 7 kuruş olan Üsküdar İtfaiye 

grubu karargah binasının ikmali inşaab açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğUode göriilebHir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
vesikadan fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesika sile 348 lira 2 ,l kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 5.8.938 cuma günii saat 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (4673) .... 

Keşif bedeli 713 lira 9 kuruş olan Silivriye bağlı 
Feteköy meldebinin ikmnli inşaatı açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazlm MüdiirJiiğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesi
kadan başka 500 liralık bu işe be11zer iş yaptığına dair 
Nafıa Miidiirliiğünden bir hafta evvel alacakları fen ehli· 
yet vesika<>ile 53 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veva mektubile beraber 5.8.938 cuma gilnü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4672) 

İnhisarlar U. Müdürlüğü~den: 1 

1- Nümunesi mucibince 3000 adet Süpürge açık ek

siltme usuliyle satuı almacaktır. 
2- Mu ham men bedeli beheri 12 kuruştan 360 lira ve 

muvakkat teminatı 27 liradır. 
3- Eksiltme 28.7.938 tarihine rssthyan perşembe günü 

saat t O da Kabataş ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nü mu neler hergiin sözü geçen Şubede görülebilir. 
5- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4379) 3 - 4 .... 

1- İdaremizin Paşalimanı Bakımevinde şartnamesi mu
cibince yapılacak pencere tamiri işi açık eksiltmeye kon

muştur. 

il- Keşif bedeli 2598 lira 9t kuruş muvakkat temi· 
oatı 195 liradır. 

111- Eksiltme 27.Vl!.938 tarihine rasthyan çarşamba 
günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV-Şartnameler 1 kuruş bedel mukabilinde hergün sözü 

geçt n Şube..ien alınabilir. 
V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ve yüzde 7,5 güvenme paralariyJe birlikte eksiltme ıçın 

tayin edilen gün ve saatte yukarıda adl geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (4382) 3 - 4 

Sahife 3 

iil 1 . . . . . ·· .. .. 
Harıici AskePi Kıtaat , ilanları . -. . . . . ;·. ' .,,, 

Mu ham. İlk 
Miktarı Bedeli Teminatı 

Cinai Ton Lira Lira Ek. Şekli Ek. tari. S. --- .. 
Yulaf 480 22800 1710 Kapalı Zarf 5.8.938 15 

" 240 11400 855 ,, " 15,30 
,, 480 25920 Hl.14 ,, ,, 16 
• 720 31680 2376 " 8.9 938 15 
• 360 158 ıo 1 188 " " 15,30 
" 360 15840 1l88 " " 16 
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan altı kalem yulafa teklif edi· 

len fiatlar pahalı görüldüğünden yukarıda hizalarında yazılı gün 
ve saatlarda kapalı zarfla yeniden ekıiltmesi yapılacaktır. Şart· 
nameyi okumak iıteyenlerin hergün ekıiltmeye iştirak edecelde· 
rin 2490 1Ryıh kanunda yazıh vesikalarla biri ikte belli gün ve ıa· 
atta Lüleburgazda Tüm. Satınalma Komiıyonuna müracaatları. 

(131) (4664) 1-4 
.... ıı: 

Siirtteki Birlik hayvanlarının ihtiyacı için 320000 kilo arpa 
5 atuıtoı 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarfla ek!liltmeıi yapı· 
lacaktır. Muhammen bedeli 16 bin liradır. İlk teminatı 1200 lira· 
dır. Şartnameyi görmek isteyenlerin iş saatlarında hergün ekıilt
meye gireceklerin mezkur gün saat 9 a kadar teklif mcktublarını 
Siirtte Tümen Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(132) (4665) l~4 

* * • 
Emirdeki Birlik ihtiyacı için 55000 kilo sığıreti burma veya 

kısır koyun veyahut kuzu veya burma keçi eti ihtiyacı kapalı 

zarfla münakuaya konmuştur. İhalesi 26 temmuz 93S salı günü 
saat IO da yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 15400 lira olup ilk 
teminatı l 155 liradır. Sığıreti burma veya kuzu koyun veyahut 
burma keçi etine teklif edilen fiyatlardan hangisi daha ucuz olur· 
sa o cins et talibine ihale edilecektir. Şartnamesi hergün Komiı· 
yonda görülebilir. İsteklilerin bildirilen ihale tarih ve saatinden 
bir saat evvel teklif ve teminat mektublarını makbuz karşılığı 

İzmir Bornovada A!lkeri Satınalma Komisyonuna vermeleri. 
(75) (4208) 4-4 

••• 
Tümeu Birliklerinin ihtiyacı için 526 ton yulaf kapalı z ırfll\ 

münakasaya konulmuştur. ihalesi 25 temrnuz 938 pazartesi jl'::inü 

nat 12 de yapılacaktır. Yulaf umum tahmin tutarı 28930 lira 
olup ilk teminatı ~170 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda 
görülebilir. İıteklilerin bildirilen gün ve saati:ıden bir saat evvel 
t\!klif ve teminat mektublarını makbuz karşılığı İzmir Bornovada 
Askeri Satınalma Komisyonuna vermeleri. (76) (4207) 4-4 

*'" * • 

Beher kilo~una tahmin t•dilen fiyatı S~ kuruş o\an 100\)00 kilo 
aadeyağı kapalı zarf! münakasaya konulmuştur. İhalesi 3 R.938 
çarşamba günü saat 11 d~dir. iık teminatı 5650 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 440 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Ko
miııyonundan alınır. Ekıiltmeye gireceklerin 2"490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde gö!lerilen vcuikle •e teklif mektubla
rını birlikte ihale saatinden en az bir aaat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (104) (4 t31) 2-4 

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

siltmeve konmuştur. İhalesi 2.8.938 sah günü saat 11 de Kor 
Satınalmı- Ke>misyonunda yapılscaktır. İlk teminat 1500 liradır. 
Taliplerin ihaleden bir saat evvelin~ kadarteklif mektublımnı Ba· 
lıkeııir Kor Satınalma Ko:nisyonuna vermeleri. (105) (4432) 2 4 

Levazım Amirliğine ltağlı müessesal için 3000 kilo benzin 300 
kilo Vakom 80 kilo valvalin, 25 kilo ga:z, IOO Kastrol, 80 kilo 
gre!I alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27.7.938 çarşamba günü 
saat 11 de Tophımede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun· 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 861 lira teminatları 129 lira 
15 kuruştur. Benzin ayrı ve yağlar ayrı talibe verilecektir. istekli· 
lerin kanuni vesikalarile berabu belli saa\ta Komisyona gelmeleri. 
Benzin ve yağların evsafı Komisyonda görülebilir. (87) ı:&663) 1- 3 

4 • * 
Beher kilo!luııa 300 kuruş tahmin edilen 500 kilo aspirin sino• 

nimi 22 ağustoı 938 pazartesi günü saat I0,30 d~ Tophanede İs· 
tanbul Levazım Amirliii Satınelma Komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. İlk teminatı 112 buçuk liradır. Şartnamesi Komisyon· 
da (Örülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saat· 
ta Komisyona gelmeleri. (50) (4208) 2 - 4 

t -Tahmin edilen bedeli 8250 lira olan 1006 adet battaniye 
6 ağustoı 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2-Muvakkat teminatı '37 lira 50 kuruş olup şartnamesi Ko· 
misyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3-İsteklilerin 2490 sayılı kanun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektublarını helli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kaşımpaşada bulunan Komiıyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (4653) 1 -4 

lmtiyaz sahibi •• yazı itleri 
Dlrektörii: lımail Girit 

llt'lsıMrğa 7er: ARTUN Baaımevt 
G.,i .. tn Billill· •oktdı Ne>. 111 
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Quotidien des Adjudicationl5 ·------..-/ ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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Tel~phone: 49442 

Boite Poıtale N. I~ 

Adresse T~legraphiqo' 
1stıı bul - MÜNAK~ 
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T ableaıı Synoptique 
Objet de radjud.ication 

des Adju ications Ouvertes Aujourd'hu· 
Mode 

d'adjudicr.t 
Pr ix Cautioıa. 

eıti111atif proviaoire Jours Heure 
---- - ------------

Lieu d'ndjunication ot clu 

Cahier des Chnrges 
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A) Adjudications au Rabaıs 

Constr:uction-Reparation·- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie -- -
Acbeveınent coastr. ecole Fetekeuy 

,, ,, bitilse quartier groupe sa· 
peurs pompier Sculari 

Repar. pave 
,, plancher en bois echelJe Gazhane 
,, biti11e corps de garde 

Constr. en fer betol\ et beton tablier dea arcbes 
et ponts s lrout~ bmir·Ourla-Tcbechme 

Construction batisse comite aviation (une partie) 
,. maisoııs immigres (nj.). 

RP.paration Ri2'ole a Ereghli . 
Travau:ıı: eonııtruetion rivie1e ibrala a Karaman 
Dresıement plans et devis des eanaux a ouvrir sur 

leı riviercs de Kotchas et d'Egrigeuz d' Akchehir 
Repar. fond. ı route Seuke-Ortaklar 

Publique 

" 

Gre a gre 
Publique 

" 

Pli cach 
Grc a grc 
Publique 

" 
" 

Pli cAch 

713 09 

4643 07 

1205 21 
256 -
756 49 

9884 36 

20000 

15110 -
3000 
3500 

13749 44 

53 48 

348 23 

56 74 

1100 -

1181 20 

{ 
Com. Perm. \4unicipalite Istanbul 
Dir.Ecom. ,, ,, 

" 
Municipalite Trabzon 

,, 
Commıınd. Gendarm. Manissa 
Vilayet lımir 

5·8-38 

5·8·38 

11 -

11 -

vendrerli et mardi 

" 28-7-38 12 
4-8 38 11 

Prı5sid.ComiteAvintion Turca Erzouroum 8 8·38 16 -
Dir. Etablissement lmmiğrcs Diynrbnkir Tous les jours 
Vil. Konia Bureau Service Hydraulique 22·8-38 11 

t' 22-8-38 11 

" 
22-8-38 11 -

Conseil. Peraı. Vil. Aidin 28·7-38 11 

Produits Chimiques et Pharmacıeutiques · lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôpitaux ;._., ______ :__. __ _...... ___..._ -- ~- ,. -
Medicaments et instruments pour Dir. Vcterirıaire: Gr i a grc 223 25 16 74 

{ 
Com. Pcrm. t,1unicipalitc lstanbul 22-7-38 

5 lots . 

Electricite·Gaı·Chauffage Central (lnstallation el Materiel) ------
lnstall. eleetrique ville Bolou (une partie) 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuir.s. 

Couverlureı en laine: 1000 p. 
Bottine: 58 p. aires 
V achette noiro : i2 t.- Id. jaune : 24932 k.- Cuir: 

34242 k. {cah. eh. P. 730). 
Etoffe pour habits d'hiver : 1787 m. 
Confcction Capoles: 2676 p.- Habite d'biver: 3409 

complets-Habits dtetc : 3454 complete 

Pli cach 

Pli caeh 
Publique 
Pli caeh 

" ,, 

13712 50 

8250 -
394 40 

145917 '.lO 

le m. 2 80 

10619 95 

Satin kaki: 3300 m.· Satin noir: 1543 m. Publique le m. O 75 

Ameu blement p~ur Habitntion et Burenux-Tapisserie ele. 

Garde·robeı a miroir commodine avc c lampe elec· 
trique a abat jour : 1 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke: 600-700 t.·charhon criblc: !JOO 400 t . (calı. 
eh. 472 P) (aj.) 

Charbon de terre rccompose: 5000 t. 
Vacoum: 300 le-benzine: 3 t.-valvaline: 80 k .-pet

role: 25 k.-castrol: 100 k. grais1e: 80 k. 

Divers 

Machine Diesel a 4 cylindı es, 4 temps et de 60-70 
C V. : l p. (pr. moteur Sinop) (cah elı 25 p) 

Trompes: 3000 m. 

Moteur Diescl: 1 p. • chantier perforatenı: 1 p. 
Outilı et instruments de menuiserie: 78 lots 

Sac a pain: 12500 p. 
Fil pr. chauasette: 6800 k. 
Literie pour pepiniere Buyukdere. 

Provisions 
Orge: 320 t. 
Avoine: 480 t . (aj.) 

" 240 " ,, 
,, 480 ., u 

" 720 " " 
" 360 " " 
" 360 " ,, 

T omııtes : 35 t. 
Y oghourt : 1000 k. 

Gre a gre 110 

Pli cnclı la t. 17,24-n,74 

" 
Grc a gre 

Pı.ıblique 

62050 

861 -

4850 -

Pli cııch le m. 1 70 

Puhlique 

" 

Pli cach 
,, 

Grc a ~re 

Pli caeh 

" 
" 
" 
t• 

• ,, 
Publique 
Gre a gre 

4910 -
912 65 

lap. 1 -
10387 

56 -

16000 -
2800 -

11400 -
25920 -
31680 -
15840 -
15840 -
2100 -

1028 44 

637 50 
29 75 

8545 86 

375 27 

796 50 

272 42 

1287 30 

4352 50 
129 15 

363 75 

382 50 

386 25 
68 45 

937 50 
779 03 

4 20 

1'.ll o -
1710 -
855 -

1944 -
2376 -
1188 -
1188 -
157 50 

15 o o 

Dir. Econom. " ,. 

Munieipalıte Bolou Galata Asıku
ra.ıioni hao Jnı. Hasan Halet 

2:ı!·8·38 

Com.Ach.lntend. Mııritime Kasimpacha 6·8·38 
Munieipalite lzmir '.l-8-38 
Com. Ach. Coınmand. G. Gcnd. G.pacha 6-8-38 

,, Ankara 1-8-38 
Command. Gen. Protect. Forcll ,, 5-8·38 

Com. Aclı. Mirı. Ot~f. Naı. Ank. 8-8-38 

Com. l'erm. Muııicipalite lstanbul 22-7-38 
Dir. Ecoııom. 

" .. 

Dir. Hyg Assist. .Soc. Djaghaloglılou 10·8-38 

Com. Aeh. Eeon. Monop. Kabıtaehe 

Com. Aclı. lnt. lst. Tophııne 

Com. Aclı. Office Sanit. Port lııt. 

{ 
Com. Perm. Municipalitt! lstanbul 
Dir. Econom. ,. ., 

Dir. Ecolc Com. Marit. lst. 
Min. Hyg. et A1&. Publ. Dir. Gen. 

Front. et Littoraux 

8-8-38 
27-7-38 

2-8-38 

5-8-38 

6-8-38 
5·8·38 

Com Aclı. Command. Gen. G end . Ank. 2-8-38 
Com. Ach. G~ndr. Guedikpacha 5·8·38 
ı Com. Petm. Municipalitc lstanbul 22-7-38 
1 Oir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Milit. Siirt 
Com Aeh. Div. Lulebourgaz 

n 

" 
" 
" .. 

Com. Ach. lnten<l. Milit. Ank. 
Com. Aeh. Milit. Sclimiye 

5-8·38 
5-8 38 
5·8-38 
5-8-38 
8-9·38 
8·9-38 
8 9-38 

27-7-38 
25-7-38 

Puissant desinfectant, il as&:ıinit la peaut et la reııd douce et lisse. 

Servez·vous de T:ırre cluıque jour, el oubliez a jamnis infeclioııs, 

irril;ıtions, coupure&. Tarr est la providcnce des bıırbes. 

tl -

15 

11 
13 
11 

10 
10-

11 -

11 

11 

13 
11 

li -

11 -

11 30 
10 

ıo 

11 
11 -

10 
10 -
15 30 
16 -
15 
15 30 
16 
12 
10 

., ........ 

En vente chez tous les Fourn isseurs 

SCHERK-Parfumer·e. Paris 

~Mj!Cwn; 'il* -

Cuma 22.1.938 

Santralit (Ask. Fabrikalar) N. 716 
Sönmemiş kireç ( n ) .,! 743 

Grafit ( ,. ., ) ·'~ 743 

!! ~ 

• Çam a~acı (Kastamonu Orman Dir.) .\! 743 
Fişeli uma kilitt balast çekici, d::m~rci varyoıu ve Jİ 

•'! 74S 
Pavyon inşaah (Harta Genel Dir. ) .\! 745 
Bergamada Bakırçay Ovaııı nehiri ıslahatı ameliyatı(~ 
Kuru fuulye (Kırklareli Tümeni) .\~ 746 
Sı~ır ve koyun eti {lıt. Komut.) ,,; 746 
Eskişehirde tayyare meydanında yap. komutanlık bina•1 

M. V.) .\! 749 
Kütahya tayyare meydanında yap. Komutanlık binası 1 

.:\: 749 
Etüv makinesi ( Jandr . Genel Komut. Ank. SAK) ~'~ • 
Pavyon, umumi hela, anabar inşaatı (DDY) J\! 750 
Muhtelif karfiçe çivileri, modelci çivilerit demir perçi' 

ve musluk (DDY) , ~ 751 
Saman (Bornova Ask. SAK) .\; 75 l 
Et ve ekmek, ıadeya~, yumurta, un, soda, pirinç, 'l· 6 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Müd.) .\~ 751 
Motorin (İst. Mınt. Sıtma Müc. Riy.) ,\; 752 
Kadıköy il inci okulun tamiri (fıt. Beled l J\~ 752 
l.;tinat dıvarı inşaatı (İıD1ir Beled.) .\! 753 
Kanalizasyon inşaatı (İzmir Belediyesı) .\! 753 
Arpıı, kalın kepek, saman (lzmir Beled ) ~\; 753 
Odun (Kütahya Topçu Taburu SAK) ,\':. 754 
Kırltlareli spor ve futbol aahalarmda yap. muhtelif t••1

t 

Vil.) .,: 755 
Saman (Edirne Tuğ-ayı) .\~ 755 
Koyun ve sığır eti (İst. Komut. SAK) .\; 755 
Yulaf, samnn, pirinç sapı (Diyarbakır Ayrır Dep. Di'~ 
Sebı:e (l:ımir Lvx.) ~~ 759 
Denizyolları işletmeıi Karaköy aeentalağı binasında 

(Denizbank lst. Şub. Müd.) .\; 739 
Boru, dirsek, vana v. s. (DDY) ,.\? 759 
E.kmolc, sadeyağ, pirinç ve kayısı (Dıyarbakır Trah· 

.~! 759 
0 Mnhtelif hayvanlar (Yüksek Ziraat Enst.) .\! 759 
Yoğurt (Tophane Lvz..) .\~ 759 
Kaşar peyniri (Ank Evı: ) .\' 760 
Niğde ortaokulun elektrik tesisatı tamiri, masa dohıP 

Ortaokul) .\'; 760 
Odun ve !iÖmikok (Niğde Ortaokul} ~~ 760 
• Ziraat aleti (Devlet Orman işlet. K ra ük Revir ArJJ 
* Kiiherçile çuvalı (lst. Ask Fab.} N. 762 
Asri mezarlık in~aatı (Kıtyseri Beled.) N. 762 
Sadeya~ (Muğla Ask. SAK) N. 763 
Balast (DDY) N. 764 
Elbiıe ve kasket (Afyon Beled.) N. 764 

_ _____,__ Q--;;;ıt~~,h.J 
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Chaux vive (Oir. Gen. Fabr. Milit) .\! 743 
Graphite ,, n ,, ,, .\~ 743 
• 'Bois de ııapin (Dir. Forets Kastamonou) ~\; 743 ı 
Cadenaa, marteaux pr. baUast ehaines ete (Ch. de fer 
Co~str: pavillon (_Dir. G e n. Cart~g.) .\'! 745 f 
Operahon pr. amelor. fleuve Bakırtchay (Min. Tra'V· 
Haricols secs ( Div. Kirklareli) .~; 746 
Viande de moutoo e• hoeuf (Command Iıt.) JI! 746 
Const. bat. Comwand. iı Eskiehehir et Kutahia (Mili • 
Maehinc etuves (Com. Ach. Command G. Gend. A't 
Const. pa .. illon vespusienne, depôts ete (Ch. de fer et 
Clous, boulon, robinets et :ırticles de quincaillerie ( 

.J\ ... 750 
Paille (C.,rn. Ach. Milit. Bornova) .\~ 751 
Provision et legumeıı (Dir. lnst. Agr. Ank.) 1\~ 751 
Motorine (Dir. Lutte Ficvres in termit. lst.) ~\~ 752 y 
Rep . bat. 2 eme ecole Kadikeuy (Municip. Ist.) .'\! 1 ~ 
Const. aıur de soutainement lzmir) J\İ,, 

" • ı 
,, et trav. de canaliaation ,, ,, ·' ,, 

Orge, son et paille N 1 

" ,, 
Bois (Com. Ach. Bıı.t. Artil. Kutahia) .,\' 754 
Div. install. a la placs ıport Kirklareli (Vil. Kirkl•'' 
Paille (Brigade Edirne) N. 755 
Viande de mouton et boeuf (Commıınd. lıt . ) N. 755 
Foint paille ete (Dir. Etabl. Diarbakir) N 755 
Legunıes (lnt. lzmir.) N. 759 
Rep. bat. (Dir. Denizbank Suc. lst.) N. 759 
Tuyeux. vanne, coude ete (Ch. de fer Eta t) N. 759 ı 
Pain, beurre, riz ete (Dir. Hop. Lutte Trah. a Dııırb' 
Yoghourt (lnt. Tophane) N. 759 
Fromage kacher {Int. Ank.} N. 760 b' 
lnstall. electriııue a l'ecole Nirlıdet rep. banc et t1 

coke (Dir. Ee . See. Nıghde) N. 760 ~ 
* Mııchines agricoles (Expl. Etat Forcts prepose Re 
• Saes de salpetre (Fabr. Milit. lst.) N. 762 
Conııt. cimetiere moderne (Mun. Ka'isseri) N. 762 
Beurre (Com. Ach. Mil. Moughla) N. 763 

Ballut (Ch. de Fer Eıat) No 764 
CoılumH et bottineı (Municipalite Alion) No 764 


