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(Devamı 2ici sayfada) 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
~---~~~----,_..·-~~~~----------------~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Haydarpaşada yapılacak kıamı azamı demir fevkani 

geçit köprüsünün inşaası kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. Bu inşaatın keşif bedeli 461 bin liradır. 

istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı devlet de
miryollarının Ankara Haydarpaşa, Sirkeci veznelerinden 
23 lira mukabilinde alabiJirler. Eksiltme 10.9.938 tarihin
de cumartesi günü saat t 2 de Ankarada devlet demir 
yolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunca yapı· 
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek ıcın isteklilerin teklif 
mektubları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 1 1 re kadar komisyon reisliğine tevdi et
miş olmaları lazımdır. A- 2490 sayılı kanunun ahkamına 

uygun 22190 liralık muvakkat teminat B- Bu kanunu il 
tayin ettiği vesikalar, C- Nafıa vekaletinden musaddak 
müteahhidlik vesikası. Fazla tafsilat almak istayenlerin 
devlet demiryolları yol dairesine müracaat etmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat.:_ 
Edirne Vilayet Daimi Encümeninden: 

Edirne memleket hastanesinin 1938 mali yılı ıhtiyacı 
olan ceınan 1251 lira 10 kuruş kıymetinde 137 kalem muh· 
telif cins ilaç açık ebiltmcye çıkarılmıştır. lstddilerin ~art
nameyi görmek ve müzayedeye i:;;tirak etmek üzere 95 lira· 
!ık teminat makhuzlarilP. birlikte 16.8.938 salı günü saat 
12 de vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

• • • 
'l50 kilo baryomin alanacaktır. Bak: f-;t. Lvz. amiri. sa· 

tınalma kom. ilanlarına. 

Mensu~at-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 
Giimrük Muhafaza Genel Komutanları Satınalma Komiıyonundan: 

T uınlanan tuarı İlk teminata 
Eşya:ıın cinai Miktarı lira kr. lira 
Güm. kolculan için elbiıe 335 takım 6480 75 -417 
Manto 15 tane 
İhaleıi 6.8.938 günü aaat IO da kapalı :ıarf uıulile yapalacaktır 

Güm. kolcuları için fotin 335 çill 14ti5 50 110 
lıkarpin 15 ,, 
İhaleai 6.8.938 günü ıaat 11 de açıli ekıilme uıulile yapılacaktır 

Yukarıda yazılı etyanın gQnü, naati ve nevilerine göre ekıilt
meleri yapılacaktır. 

Şartname ve evsafları komiıyontladır. Görülebilir. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
900 adet dershane sırası ile 20 adet yazı tahtası alı

nacaktır. Bak: Liseler alım satım kom. ilanlarma. 

Müteferrik 
• • • 

15 t. kalın kmup ile 8 t. Bt, ıpı alınacaktı. Bak lnh. 
U. müd. ilanlarına. 

- W:C ttW L &3Cca 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
w .. 

• • * 
1277 ton kuru ot alınacaktır. Bak: İst. komut. ilanına 

• • • 
alınacaktır. Bak: Harici ask. kıta· 10 ton koyun eti 

atı ila~arıqa. 
- ! 

İhale ırünü talibi çıkmayan Ko:nutanhta b1ğlı bh likler hay va· 
nah için aatın ahnacak olan 1.277.000 kilo kuru etun ihalesi pa
zarlıkla 27 temmuz 9.IB çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 28732 lira 50 kuruştur. ilk teminata 2155 lira
dır. Şartnaıneıi 144 kuruş mukabilinde verilebi\ir. İıtekHleriııin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayıla kanunun 2 vo 
3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale ıünü b"lli 
saatte Fındıklıda l\omutanlık Satınalma Komiıyonuna gelmeleri. 

(65) (4699) 1-2 



Sayfa 2 

Pirinç pilavlık: 10000 k.- pirinç çorbalık: 6000 k. 
Koyun eti: 35400 k. 
25-7-38 do yap. iliin cdılcn 291000 k.· yulaf eksilt· 

mesi iptal olunmuştur 

b M Ozayedeler 

Tuğla, izolatör, cam, mukııvva, pamuklu mensucat, 
radyo v.s. mal2eme 

Çinko: 480 k. · tuvalet taşı: 2 ad. · mualuk: 4 nd. 
mualuk taşı aynası: 2 ad. • pencere teli: 31 k. • 
cümle kapı: 28 ad. 

paz. 
lcapnlı z. 13983 

aç. art. 

pAZ. 

267 -
1049 -

16 29 

MÜNAKASA GAZETESi 

lst. Komut. SAK 

" Ankara Lvz. SAK 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

inhisarlar U. Müd. 

8-8-38 
6-8-38 

2-8-38 

11 
11 

9 

Iskarta çul: 498 k. " 
87 15 6 53 

" 
9 30 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: \ 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar için 11890 lira f 

bedel muhammimindc bulunan 900 dershane aırası ve 20 adet yuı 
tahtası 6.8.938 cumarteai günü uat l l de ihalesi yapılm~k üzere 
kapalı zarfl~ eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Istaobul Kültür Direktörlüğü binaaı içinde toplanan 
Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

ilk teminat 892 liradır. 
Bu işe girecekler en az bef bin liralık buna benzer if yaptık· 

larını bildirir Resmi dairelerden alınmış vesika ile fabrika veya 
atelye sahibi olduklarına dair Ticaret Odasının 9.i8 yılı vesikası 
ve ilk teminat makbuzlariyle J>i rlikte 2490 aayılı kanunun tarl· 
fatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektublarını belli saattan 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Koıniıyon Baıkanlığına ver
meleri. 

ilk teminat Ista o bul Liııeler M uhasebeciliğine yatırılacaktır ve 
Şartnameyi görmek istiyenlerin Liseler Alım, Satım Komiıyonu 

Sekreterliğine baş vurmaları. (4687) 1-4 

Ordu sıbhiyesi için 250 kilo baryominin açık el<siltmesine ta
lip çıkmadığından tekrar eksiltmesi 30 temmuz 938 cumarteai 
günü saat 1 l de Tophanede Levazım Amirliği Satınnlma Kom is· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira ilk teminatı 45 li
radır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatta Komisyona gelmeleri. (88) (4684) 

"' * * İdareleri fstanbul Levazım Amirliğine bağlı müeHeaat için 
250 ton Yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 23 temmuz 938 Cumar· 
tesi ~ünü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 
Komıayonunda yApılacaktır. Tahmin bedeli 12500 lira, ilk temi· 
natı 937 buçuk liradır. Şartnameai Komiayonda görülebilir. İıtek· 
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Koınisyoua gel· 
meleri. (54) (4243) 4 -4 

• • * 
lstanbul Levaxım Amirliğine bağlı mÜe1Scsat için I04000 kilo 

pallıcan, 39800 kilo liırmm doınate11, l0300 kilo bamya, IJ50 ki
lo ince büber, 3400 kilo dolmalık bOber, 9700 deır.et maydanoz 
25 Temmuz 93S Pazartesi günü saat 11,30 da·Tophan de Leva
zım Amirliği Satınalmn Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 7339 lira, ilk teminatı 550 
lira 42 kur1;1ştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Anadolu 
Ciheti ayrı lstanbul ciheti nyrı ihale edilebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalarile br.rnber teklif mektublarını ihale aaatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (55) (4260) 4 4 

* * * 
Tophane Askeri fırını için 400000 kilo fırın odunu 25 Temmuz 

938 Pazartesi günü saat 10,30 da Tophanede Levazım amirliği 

Satınalma KomisyonundR nçık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 4800 lira, ilk trminatı 3GO liradır. Şartnamesi Komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatle 
Komisyona gelmeleri. (60) (4265) 4-:-4 

• ıı: • 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 
yetmiş bin kilo sade yağt 29 Temmu_z 938 perşembe günü saat 
12 de Tophanede lııtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komia· 
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli be· 
her kiloıu yüz kuruştur. İlk teminatı 4750 liradır. Şartnamesi 350 
kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. İateklilerin kanuni veai
kalarile be~abcr teklif mektublarını ihale saatından bir saat ev· 
vel Komisyona vermeleri. (68) (4327) 3-4 

••• 
Maltepe piyade atış okulu için on bin kilo koyun ve elli beş 

bin kilo sığır veya keçi elinin kapalı zarfla eksiltmesi 28 Tem· 
muz 93 perşembe günü ıaat 11,JO da Tophanede Levazım A
mirliği Satına)ma Komi•yonundn yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli yirmi bin beş yüz liradır. İlk temi.nota bin beş yüz otuz 
yedi buçuk liradır. Şartnamesi Komiıyonda rörülebilir. 

Sığır veya keçi etinden hangisi ucuz ise o et alınacaktır. Is· 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektultlarını ihale 
saatından bir saat evvel Komisyona vermeleri. (69) (4328) 3-4 

Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için 25 temmuz 
938. tarihinde kapalı zarfla alınacak sade yağın evsafında deği· 

şiklik yapıldığından eksiltmesinin şimdilik geri kaldığı. (134) (4679) 

• * "' 
İımirde Gaziemirde yaptırılacak beş adet hangarın şartname-

sinde tadilat yapılmakta olduğundan 1 ağustos 938 tarihinde ya· 
pılacnk eksiltmenin geri kaldığı (135) (4680) 

••• 
Çorlu hastanesi ihtiyacı için 10000 kilo koyuneti açık ekıilt-

me ıuretile alınacaktır. İhalesi 4.8.938 perşembe günü aaat 10 
dadır. Tahmin bedeli 4400 lira olup ilk pey parası 330 liradır. 
Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler her gün Levazım Amir
lıği Satınalma Komisyonunda ve Çorluda Kor Satınalma Komis· 
yonunda görebilirler. Talipler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de belgelerile birlikte belli gün ve saatta Komisyonumuıa müra · 
caatlan. (137) (4682) 

* • ıı: 

60 ton Benzol kapalı zarfla eksiltmeye konınu-ttur. Tahmin 
edilen bedeli 20400 lira olup ilk teminatı 1530 liradır. ih lesi 25 
temmuz 938 pazartesi günü aaat 12 dedir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel· 
gelerle teminat ve teklif mektublarmı ihale gününden en geç bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komis· 
yonuna vermeleri. 173) (4204) 4-4 

• • • 
Keşif bedeli 1327()7 lira 99 kuruş o\an İzmir Tayyare Alayı 

Komutanlık binaaı ile üç adet erat pavyonu inşaatı kapalı zarf
la ek .. iltmeye konulmuştur. Eksiltme 26 temmuz 938 cuma günü 
saat 12 de M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılacak· 

~ır. ilk, teminatı 7888 lira 40 kuruş olup şartname keşif ve pro· 
1eler 664 kuruşa Komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler ka 
nuni teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale saatinden be· 
hemehal bir saat evveline kadar J\nkarada M. M. Vekaleti Sa-
tınalma Komisyonuna vermeleri. (74) (4205) 4-4 

••• 
Hepsinin keşfi Dedeli 17252 lira 16 kuruş olan Yahşihanda 

yaptırılacak altı adet depo inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Ekıiltme 29 Temmuz 938 Cuma günü saat 10 da M. 
M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. lık teminatı 
1293 lira olup keşif ve şartnameler 87 kuruşa Komisyondan ah· 
nır. Ekıiltmeye girecekler kanuni teminatı ve 2490 sayılı kanu· 
nu11 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 1938 yılı müteahhit 
lik vesikaları ile birlikte teklif mel(tublarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar Ankara M. M. Vekaleti 
Satınalma Komiayonuna vermeleri. (88) (4303) 3 4 

• • • 
Tümen Merkez kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için ftç buçuk 

milyon kilo odun kapalı zarfla ihaleye konmuştur. İhale 8.8.938 
pazartesi günü saat 16 da Tümen Sntınalma Komisyonunda yapı
lacaktır Zarflar ihale aaatinden bir saat evveline kadıır kabul 
edilecektir. Odunun muhammen bedeli 42000 lira, ilk teminatı 
3150 liradır. Şar~namesi Tümen Satınalma Komisyonundadır. Her· 
gürı görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte teminat mehtup 
ve makbuzlarile ve kanunun emrettiği veaaikle birlikte Sarıka· 
maşta Tümen Satıoalına Komisyonuna müracaatları. 

(91) (4354) 3-4 . "' . 
Tekirdağ Tümen Birliklerinin ihtiyacı ıçın kapalı 7.arfla yirmi 

bin lı:ilo Tekirdağ sade yağı ve 7000 kilo Malkara garnizonu sa· 
de yağı münakasaya konulmuştur. Tekirdağı yağının muhammen 
fiyatı 107 kuruş 50 santim ve teminatı 1612 lira 50 kuruştur. 
Mal~ara garnizon yağm muhammen bedeli 112 kuruş 50 santim· 
dir. ilk teminntı 592 liradır. Her ikisinin ihalesi 3 ağustos 938 
çarşamba irÜnÜ Tekirdnğının saat 11 de Malkaranın 16 da yapı· 
lacaktır. Kanunun 2, .i cü maddesindeki vesaik ile teminat mck· 
tublarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat ev· 
veline kadar Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. .. 

(92) (4355J 3-4 

Kıt'aıoı 

Van As. Hastane 
Çaldıran Hd. Ta

buru 
Yüksek ova 

.... * 
Cimıi Eksiltme günü aaati 

Fabrika unu 

120000 kilo 10 Ağuıtos 9J8 9 
120000 ,, ,. 10 

116000 " ,, 15 

İlk teminat 
Lira Ku • 

1170 
1440 

1566 

00 
00 

00 
Yukarıda mik!ar münakasa tarih ve santlerile teminatları ya· 

zıh un ka,alı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin ihale 
saatinden bir saat evvel kanuni veıikalarile beraber teklif mek· 
tublarını Komisyona vermeleri. Eksiltme Vnn Hudud Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. (97) (4360) 3-4 

* • • 
Kırldareli Tümen birlikleri ihtiyacı ıçın elli bin kilo sade ya· 

ğıoa talip çıkmadıtmJnn yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Kilo~unun muhammen fiah 11~ kuruş olup ilk teminatı 
4125 liradır. ihalesi 29 temmuz 938 cuma günü aaal 17 dedir. İa· 
tekliler şartnameai 300 kuruş mukabilinde Satınalmn Komiııyo· 
nunda alabilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saat· 
ten en az bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komisyonu· 
na vermeleri. ( 100) (·1385) 3 4 

• • • 
1- Ankara Garnizon birlik ve mÜeSBeseleri ihtiyacı olan Sekiz 

yüz sekıen bin kilo gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmesi 3 • -
tuıtoı 938 snat 12 de Ankara Levazım A'Dirliği Sııtınalma Ko· 
misyonuncla yapılacaktır . 

2 Muhammen bedeli 1'800 lira, ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnamesi Komiıyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarıda 
bulunan teklif mektublarını sAnt 11 re kadar Komisyona verme· 
leri. (118) (4578) 2-4 

22 Temmuz: 1938 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
1- Orman Koruma Genel Komutanhtı için lstanbulda - sır 

kecide yaptırılacak ambar binasının in,ası kapalı zarf usulil' 
ekıiltmiye konulmu,tur. 

2- Keşif bedeli •22.209 yirmi iki bin ikiyüz dokuz lira 71 kıl' 
ruş il~ teminat "1665 Bin altıyüı: altmış be,,, lira 73" kuruştıır 

3- lhaleııi 4 ağustos 938 perşembe günü saat onda An karada f'O' 
mufanlık Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

4- Bu huauaa aid plin şartname Ye keşifler mezkur Koıni• 
yondadır. (4566) 2-4 

İstanbul Kız Öğretmen OkultJ 
Satınalma Komisyonundan: 

Erıakın cinsi Miktarı Beher kilonun fık tem. Eksiltme ,.~~ 
___ tahmin bedeli Lira Kr. ğün ve a~ 

Ekmek 34100 ki. IO 255 75 Kapalı ı•'f 
saat 10 d• 

23 7 938 
Cumarte•• 

--------------------~-------------------~ 
Sade yağ 4700 100 352 50 23/7/938 ••• 

ıo 
~~~~~~~~~~~~~~~~______;_./ 
Toz şeker 4700 28 88 0 2,:ı 7 938 ıo 
Kesme şeker 4000 30 

1 7 
"' __________________________________________ ____,/ 

Pirinç Bursa 30 ıO 24 54 23 r-, 938 10 
--------------------------~~--~------------------_,/ 

Kuru çalı fasulye 
Kuru barbunye 
Kırmızı mercimek 
Yeşil mercimek 
Nohut 
Bulgur 
Buğday 

Kuru ıoğan 
Patates 
Kuru sarmısak 

Pirinç unu 
Un eki.tre 
Makarna İmrikli 
Şcgriye imrikli 
lmrik 
Nişasta 

Ararot 

3200 17 
1200 10 
600 12 
750 17 
800 14 
600 12,50 
390 8 

5600 7,50 
6200 7 

55 10 

200 20 
4300 15 
900 25 
330 25 
330 20 
125 21 

31 45 

81 13 23 7 938 ıO 

64 46 2317 938 tO 

82 40 23 7 938 ıo 

Beyaz peynir 2500 45 ıO 

y 

" e 

la 

h 
y 

b 

\1 

iç 
p 

lü 
p 
z 
1( 

la 

Kaşar peynir 1350 70 155 25 23/7 938 
----~~~~~~----~~~~~~~~-_____./ ~e 
Süt 5800 12 tu 
Kase yoğurdu 7800 5 104 53 23 7 938 ıO Rü 
Kaymak 220 140 
~~~~~~~~~~~--~~~~~-.-/. ~ 

19 39 19 23 7 938 ~ Ilı~ Silivri yoğurdu 2750 

Zeytin yağı 2800 50 
Zeytin taneıi 1800 32 216 26 23 7 938 tOı 

_s_a_bu_n _________ 2_1_50 ______ 33 _____________________ __../ ba 

Tavuk eti 800 55 
63 23 71938 ıO. ba 

Hindi eti 800 50 lır. 
-~-----~~--~----------1 Tereyağı 580 _ı_ıo ____ 4_7_8_5 _ _:~ 90 

_Y_u_m_u_r_ta ________ 4_Joo ________ ı,_s_o ____ ~4-8_3_7 ____ 23_/_7_9_3B_~ 
Elma Gümü4hane 4500 
Elma Amasya 4500 

rı:! 
20 \1 

Ayva 850 
Portaknl(Dörtyol) 11750 
Portakal (Alanya) 6750 
Mandalina 4400 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot 

1500 
2000 

150 
300 

30 
lO 
3,50 
5 
3 

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

Odun gürgen 
Odun mete 
Mangal kömürü 

470 Ç. 250 
370 Ç. 300 

4500 K. 5 

Blok maden kömürü 200 Ton 
Tüvenan ., ,, 350 ,, 
Kok kömürü lüO ,, 

1700 
1100 
1850 

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

241 18 23 7 938 ıtJ. 
la 

14 89 23/7 938 

188 25 

682 50 23 7/ff38 
1 

245 56 

1t·· 
İstanbul Kız Ögretmen Okulunun yukarda miktar "" 

1
1' it tat\ 

her kilo ve adet ve tahmin bedellerile ilk teminat ve c"'i tol\ 
saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar Kapalı ı• ISo 
eksiltmiye konmuştur. ftıt 

2- Ekıiltme istanbu1 Kültür Direktörlüğü binasında J)' a it 
Mulıasebecili(inde toplanan Komisyond:ı yapılacaktır. lııteklil ttı 
ilk teminatlarını belli i'Ün ve saatten evvel Liaeler Muhuel>' 111; 
ği Veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl 1i'' 'lf,·/ 
Odası ve~ikasını eksiltme zamanında Komisyona tevdileri, ."' l9 
lı zar.Harın okailtme kanununa göre teminat makbuzu ve 11 ~111 
len belgelerle birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel 1'0 tıı, 
yon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri. 

3- İsteklilerin şartnameleri Okul İdaresinden görüp 
bilecekleri ilan olunur. (4280) 



:ıs 

inhisarlar U. Müdür r ü ğ ünden: 1 
Muhammen B. 

Bt-heri Tutarı Muvakkat 
_Miktarı L. K. L. K. temin alı 

Eksiltme l 
Şekli Saatı 1 Cinsi 

Miktarı 

kilo 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
L. K. L. K. 

Muvakkat 
teminatı Eksiltme 
L. K. Şekli Saatı 

Cinsi 
~ 
I<atan 
kınnap 
Baş ipi 

ıs.ooo ..::-ı-4 ı ııoo - 832 50 11,30 A-Çinko 480 kilo Kapalı 
zarf 
Açık 12 

eksiltme 

---15 72 

s.ooo - 60 4800 - 360 

Yukl- Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak 
arıda · · k"l k l k \'e 80oo ~ıns vo mıktarı yazılı 15.000 ı o a ın mnap 

eksilt kılo baş ipi hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
2-tneye konulmuştur. . 

l r d Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hıza· 
ın a .. 
3 gosterilmiştir. 

biz -I Eksiltme 6.8.938 tarihine rasthyan cumartesi günü 
a ~rınd M b 

Yaat Şub 8 • yazılı saatlerde Kabataşta Levazım v~ u a· 
4_ esındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

bed Şartaameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
en alınah'l' 

5 ı ır. 

"es~ Açık eksiltmiye iştirak etmek isteyenlerin kanuni 
içinaıt ~e Yüzde 7,5 güvenme pnraiarile birlikte eksiltme 
Palı ayın edilen gün ve saatta Komisyona gelmeleri: ka-

l Zarf ek 'lt · k · l · d "h" ii teklif sı mesıne iştirak et~e _ıstey.~n erın e .. mu ur· 
Par mektubunu kanuni vesaık ıle yuzde 7,5 guvenme 

ası ve b k 1 Zarfl Ya anka mektubunu ihtiva edecek olan apa ı 
I<oın~rı ek3iltme saatinden bir saat evveline kadar Alım 
lazı 1~Yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

rn ır. (4716) 1-4 

* • * 
1- ş 

bak artnanıe ve projesi mucibince yaptırılacak Diyar· 
· ır Başnıüd" J"k b' · k 1 f l. 1 k Sıltnı ur u ınnsı ınşaatı apa ı zar usu ıy e e · 
ıı~y~ k~nmuştur. 

lllinat eşıf bedeli 36 ı ı 9 lira 62 kuı uş ve muvakkat tc· 
ııı_ 1 2709 liradır. 

saat 1 ~ksiltme 3.Vlll.938 tarihine rastlıyan çarşamba gilnü 
Alım I<o d~ Kaba taşta Levazım ve Mubnyaat Şubesindeki 
ıv_ rnısyonunda yapılacaktır. 

de fnh· Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabilin· 
Ve A.n~'3arlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Diyarbakır 

V ~ra. Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
\le "es .; 1.ltnıeye iştirak etmek istiyeıılerin fenni evrak 
bisarıa:ı İ ını eksiltme gününden 3 gün evveline kadar İo
\'esikası nşaat Şubesine ibraz ederek münakasay iştirak 
Vı almaları lazımdır. 

Tuvalet taşı 2 adet 
Musluk 4 n 

Mus. taşl 2 n 

aynası 

Pencere teli 3 l 
Cümle kapısı 28 adet 
8-İskarta 498 kilo 

çul 

2 

l 60 
2 
1 

62 
5 - 140 

- 17,50 87 15 

16 29 9 

6 53 9,30 

1- Yukarıda A ve B fıkralarında yazılı 7 kalem mal
zeme ayrı ayrı pazarlık uıulile satılacaktır. 

2 Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza-
larında gösterilmiştir. 

. 3 - Arttırma 2.8.938 tarihiae rasthyan perşembe günü 
hızalarında yazılı saatlarda Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - A- Fıkrasında yazılı Levazımın numuneleri bahari
ye ~~kım evinde B- Fıkrasında yazılı iskarta çul numu
nesı ıs~ Ahırkapı bakım evinde görülebilir. 

5- isteklilerin arttırma için !ayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (4717) l ·4 

* • * 
1- Şartname ve projesi mucibince Ardahanda yaph· 

rılacak İdare binası inşaatı yeniden kapalı zarf usuliJe 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

3- Eksiltme 3.8.938 tarihine rastl.ıyan çarşamba günü 
saat 11 de Kab:ıtaşta Levazıru ve Mubayaat Şucesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Kars müstakil 
Müdü ·lüğünden ve Ardahan Memurluğundan alınabilir. 

5- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 
1,5 güvenme pnr.ısı makbuzu veya banka mektubunu ih 
tiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme gü1aü ve cm 
geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Ahın Komis· 
yonu başk nlıgırıa verilmesi lcizımdır. (4618) 2-4 

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

* * • 
! - İdaremizin Koçhisar Tuzlası ıçın şartnamesi muci

bince 10 adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pa· 
zarlık usulile satm almacaktar. 

2- Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 25 liradan 
250 lira, dört köşelilerin beheri 95 liradan 475 lira cem'an 
725 lira ve muvakkat teminatı 54.38 liradır. 

3- Eksiltme 27.7.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariıle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4381) 3-4 

• * * 
1- İdaremizin İzmir Fabrikası için Şartnamesi muci· 

hince 24 ton "Mazot,, ağır dizel yağı açık eksiltme usu 
lile satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedeli beher !iilo~m İzmir teslim -7 · 
kurı.ı~ hesabiyle 1680 Jira ve muvakkat teminatı 126 lira· 
dır. 

lll- Eksiltme 4.Vlll.938 tarfüine rashyan perşembe günü 
saat l 3 de Kab ataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alim Komisyonunda yapılacaktır. 

lV ~ Şartnameler parasız olarak hergün siSzü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme parasiyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4595) 2-4 

[ D.D.YOLLAnı işmME u. MüoünLÜGÜNDEN j 
Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı 

muhtelif 2 gurup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 1 9. 1938 
perşembe günü &aat 11 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf uau
lile Aokarnda idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen mikdarda mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teııhhitlik vesikalarını ve tekliflerini aynı· gün saat 10 a kadar 
Komisyon Reisliğıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parıısız olnrak Anlcarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpıışndn Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktndır. 

Gurup 
No Tezgahın Cinsi 

(449.ı) 3-4 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira Lira 

1 - Müh·· l·· k tıhat S ~r u te lif mektubunu ve kanuni vesaik ile, 
\'e Yüzcİ ubesınden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 
h1bunu e. 7 •. 5 güvenme parası makbuzu veya baı!ka mek 

me usulile satın alınacaktır. Bir lldet çapak alına preteıi ) 
2- Muhnmmen bedeli maateferruat 2 adedi beheri 115 Bir adet civata ucu freze tezg-lhı ) 

lira 25 adedi 65 şer lira hesabile tamamı 1855 lira ve Üç adet civata dış açma tezgahı ) 

günu ıhtıva edecek olan kapalı zarfların münakasa 
muvakkat teminatı 139.12 liradır. Bir adet otomatik rondela kcıme ) 40000 3000 

v en g 
'\.ornis eç saat 9 za kadar yukarıda adı geçen Alını 

3 f. ksiltme 27 .7.938 tarihine rastlayan çarşamba günü tezgahı ) 
İki adet çubuk kesıne tezııahı ) 

ltıas1 l~on Başkanlığın" makbuz mukabilinde verilmiş ol 
azırndır. (45(id) 2-4 

sa:lt 11 de Kabataşta Levazım ve Mubay at ŞubesindeH İki adet döner kok ocağı ) 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. iki adet friksiyon cıvata ve perçin) 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sozu geçen presi ) 
1 ,. • * 

badın; l~arenıiziu İzmir şarap Fabrikası için 1x2 metre c· 
baklav:l -6 m m kalınlıkta 52 adet "Takriberı 50 )0 kilo,, 
tır. 1 

saç levha açık eksiltme usuliyle satın almacıık· 

. Şubeden alınabilir. 2 iki adet somun otomatı ) 
5 isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik Bir adet • " ) 20000 1500 

ve yüzde 7,5 güvenme paralariyl~ birlikte eksiltme için · Bir adet otomatik somun dit açnıa} 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona tezgahı ) 

9oo
2

li:a Muhamnıen bedeli beher kilosu 18 kuruş hesabiyle 

g elmeleri ilan olunur. (4380) 3-4 • ~~~~==~~::::::~~~=~~~=~~~=~ 
il< .. • ' ı · -

.. 3_ E~e. muvakkat teminatı 67.50 liradır. 
n~ saat 

1 
sıltme 3.8.938 tarihine rastlayan çarşambd gü· 

ltlı Yorıund3 de Kabataş Levazım şübesindeki Alım Ko· 

Çrırnaltı ve Koçhisar Tuzlahırında 100 kilodan fazla 
ahnacak tuz için tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabile

ceği yere kadar taşmması için ihtiyar olunacak masraf
ların içinde bulunduğumuz mali sene zarfında da geçen 
sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasındn kilo da 15santim ve 4- İ Yapılacaktır. 

ta YÜzd st;klilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve sant
Çen 1(

0 
e . ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 

1' lllısyonn gelmeleri ilan olunur. ( 4599) 2-4 

Koçhisar tuzlasında da kiloda 12 santim olarak tesbit 
edilmiş olduğu 3078 sayılı tuz kanununun 4 üncü madde-

ekirde ._ 
C ~kant!e~ıkeri S. A K. dan 
~llrııiton e olan iş: Tekirdağ 

si mucibince ilan olunur. (4617) 2-4 

* • * 
Muham. bedeli Mu vak. 

beheri tutarı teminat Eksiltmenin ,,."1kara a:~n .3oo ton ııamanı, 
ili lllanıdır. E nı~onunun 150 ton Cinsi 

il de '- ka;ltmc· He 'k' . ~~ 
Miktarı L. L. L. K. şekli günü sa ah 

Pıl <('Pal . r ı ısı- k k 
l' cı~~"ktır llır ıhzarf usuliyle ya· Sömi o 30 

30 
40 

ton 24 720 54 Açık Ek. 3.8.38 9 
9.05 
9.10 
9.15 
9.30 

. ıı;ırdar. . ıvıu arnm b d il . 
lılll 61hın b' en e e erı: 
tı.ı "e Matk ır kuruş 50 san 

f r:n aranın d b' k 
"ıtk uv •antim - . a ır u· 
tııh knt le . uzerınden mu· 
"" 4ı:ıo trıınatları T k' d 

tıtd \JO lira 11,. e ır ağı-
lt, fL ıvtalkaranın 169 ı·. 
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La ve maden kömürü 6 n 

Rekompoze maden 500 ,, 

,, 

" 

24 720 54 

24 960 72 

24 3960 297 

16 96 7 20 
15 :.m 7600 570 10.30 

n " ,, 
" 

" " 
pazarlık ,, 
kapalı z. 

" 
kömürü 

Odun 20 çe. 3 60 4 50 pazarlık 4.8.38 9 
" 9.30 Mangal kömürü 9700 kg. 4 50 436 50 32 73 Açık ek. 

ı - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve miktarı yazılı sömikok, 
lave ve rekompoze maden kömürü, odun ve mangal kömürü hizalarında yazılı usullerle 

ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. . 
2- Muhammen bedellerile muvakkat temınatları hizalarında gösterilmiştir. 
3- l:.ksiltmeler yukarıda yazılı gün ve santlarda Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Şartn meler parasız olarak hergün sözü ge~e~ Şubeden alınabilir. 
5 _ Pazarlık ve açık eksiltmiye iştirak etmek ıstıyenlerin yüzde 7,5 güvenme pa· 

ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde Komisyona gelmeleri kapalı 
zarf eksiltmesine iştirnk etmek isteyenlerin de mühürlü teldif mektubunu ve kanuni 
vesaik ile yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları eksiltme saatinden ~~r saat evveli~e ~ kadar adı geçen Alım Ko· 
misyonu Baıkanlığma makbuz mukabılınde vermelerı lazımdır. (46 t9) 2-4 

Rize Belediye Reisliğinden: 
t- Rize Belediyesi tarafından yaptırılacak şehir elektrik sant

ral ve şebeke tesisatına :ıit (yetmiş ikibin beşyüz otuz) 
lira (yetmiş iki) kuruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye kon· 
muştur. 

2- Bu işe ait şartname ve diğer evrak şunlardır: 
A- Eksiltme ,artnameai. 
B - Mukavelename. 
C Proje. 
D ınıaata ait fenni ve hususi şartname. 
E - Hüliisa ve keşif bedeli. 

lstiyenler bu şartname ve nrakı üç lira altmış üç kuruş 
bedel ile Rize Belediyesinden alabilir. 

3- işbu inşaat 1.7.938 tarihinden itibaren 25 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. İhale1i 25.7.938 Pazartesi günü 
saat 14 de Rize Belediyesinde müteşekkil Komisyonda ya
pılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf uıulile olacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklile•İn dört bin sekiz yüz 

yetmiş altı lira elli beş kuruşluk munkkat teminat ver
meleri ve bundao başka Nafıa Vekaletinden alınmı' bi· 
rinci ııoıf elektrik ehliyet ve müteahhitlik vesikalarını ib
raz eylemeleri şarttır. 

6- Yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveli. 
ne kadar Rize Belediyesi namına bankaya yatırılmış dört 
bin sekiz yüz yetmiş altı lira elli beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte teklif mektublarını Rize 
Belediyesinde müteşekkil Komiayona vereceklerdir. 

1 Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı gün ve snata kadar gelmiş olması ve zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lizımsır. Pos· 
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (4257) 4 - 4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Jours Heure Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

d'adjudicat. eıtimatif proviıoire Cahier deı Cbargea 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation·- Trav. Publicı·Materiel de Constr~ction-Cartographie 

Travaux de canalisatioD a Mouradiye (aj.). Publique 1151 - Municipalite Edirne 
Conıtr . bat. ecole a Bourhaniye (aj.). 1993 81 149 57 Vilayet Balikeıir 
L'adjudication concernant la constr. de 5 hangars Com. A.ch. lntendance lzmir 

a l.zmir et qui devait avoir lieu le 1-8-38 a ete 
annulee . 

Constr. pont metallique a Hıydarpacha (cah. eh . 
L. 23). 

Conatr. intcrnal pour apprenti et depôt de mar
chandiseı a Eıkichihir (cah. eh. L. 13). 

Pli cacb 

,, 

461000 -

• 260000 -

22190 -

14150 -

{ 
A.dm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
CaisHa Haydarpacila et Sirkedji 

idem 

lnstall. pour arrosare dea arbrea a Floria • 10000 - 750 - : IAf. H Chef dea Forets lıtanbul 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · Instrumenb Sanitaires-Fourniture pour Hôpitaux 

Divere medicaments: 137 loh Publique 1251 10 95 - Vilayet Edirne 
Bariomine : 250 k. (aJ.). 600 - 45 - Com. Ach. lntendaoce lıt. Tophane 
Appareil Roentgen avec accea. : 1 p. Pli cach Dir. Depôt Croiaaant Roure lıt. 

Habillement - Chaussures Tissus- Culrs. 

Costumes: 335 completa- Manteaux : 15 p. Pli cach. 
Bottines : 335 paires- Escarpinı : 15 paireı Publiq1te 

Ameuhlement pour Habitation et Rureaux-Tapi11erie 

Banca de claue : 900 p.- Tableaux noira : 20 p. 
' 

Transport- Chargement Dechargement 

Tranıport poıteaux entre Guiresoun·Cueurele 
,, ., ,, Guiresoun-Boulandjak 

, ,, ,, • ,, et le debarca-
daire. 

Tra~aux d'lmprimerie-Papeterie 

lmprosaion liYre indiquant tleHin dea 
tapiı lypea ancien et nouveau 

Publique 

" ,, 

6~80 75 
1465 50 

ete. 

11890 -

1104 -
579 

1200 -

1500 -

487 -
110 -

892 -

82 80 
43 20 
90 -

112 50 

Com. Acb. Comm. G. Surv. Douan. lst. 
,, 

Com. Ach. Lyceeı · Istanbul 

Dir. P.T.T. Guirtiıoun 

" ,, 

Miniıtere Economie Anlc . 

26-7-38 
25-7-38 

10-9-38 

15-8-38 

5·8-38 

16-8-38 
30-7-38 
5·8·38 

6-8-38 
'-8-38 

'·8-38 

29-7-38 
29-7-38 
29-7-38 

5-8-38 

11 -
10 

12 -

12 -

10 -

12 -
11 
11 -

10 -
11 -

11 -

17 -
17 -
17 -

10 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois : 3500 t . Pli cach 
Publique 

42000 -
1200 -

108 -

3150 -
90 -

8 10 
427 56 

1035 -

Com. Ach. Milit. Kan 8·8 ·38 16 
,, : 100 t. 

Petrole : 600 k . 
Coke : 300 t. 
Maz:oute : 90 t. 

Diven 

Lunettea : 250 p.- Sacı : 5 p . 
Autopompcs : 2 p. 
Ficelle groaae : 15 t. 
Corde pour blche : 8 t . 
Couleura : Violet, rowge, bleue et verte; couleura 

acydiqueı d'anilinc et outila et iAıtrumentı de 
laboratoir19 

Balance pour laboratoire avec les poidı eo gram· 
meıı : 1 p.- Centrifure "Gerber., avec acceı. : 1 p. 

Terre "Argile. : 25 t. 

Provisi_omı 

Savoa, ıoude, oeuf, farine et autrcs provisionı pr. 
hôpital Reg. Edird' 

Viande, haricots ıecs, legumea et autres proviıionı 
Foin: 150 t . 
Orge , paille , foin, son et sel 
Paille: 300 t. 

,, 150 " 
Foin: 340 ,, 

,, 90 n 

Proviıions (aj) 
Foin: 2400 le. (aj) 
Orge : 35 t. {aj.). 
Son : 35 t. (aj .) . 
Orre : 124 t. (aj. ). 
Beurre : 2625 k . 

Avoine: 101375 k.- Foin de fourrare : 109500 k.-
Paille en tire pour matclu : 73000 it. 

Ri:ı pour pilaf: 10000 k.- ld. pour soupe: 6000 it . 
Viande de mouton : 35409 k. 
L'adj. concernant 291000 k. d'avoine qui devait 

avoir lieu le 25-7-38 a ete annulee. 
Melons : 12 t.- Paatequea : 12 t.- Raisinı : 8 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
lsolateur, vitre, carton, tiısua de coton, machine, 

radio ete. 
Zinc : 480 k .- Pierres de veıpasienne : 2 p.- Ro· 

binets : 4 p .- Miroira pour robineta : 2 p .- Fil 
metallique : 31 k .- Portes de liaiıon : 28 p. 

juteı camelote1 : 498 it. 

" Pli cach la t. 19 -

• 13800 -

Gre a rre - -
Pli cıch lap. 9175 -

" 
Publique 
Gre a gre 

• 
Publique 

Publique 

,, 
,, 
,, 

Pli cacb 

" 
n 

" Gre a rre 

• 
Publique 

" 
" 
" 

Pli cach 

Gre a ıre 
Pli cach 

Publique 

Publique 

11100 -
4800 -

525 -

1875 --

1~00 -
1050 -
4960 -

le le. O 95 

11902 19 

13983 -

2800 -

Gre a ve 

• 87 15 

1376 25 
832 50 
360 -

39 38 

140 62 
18 45 

488 -
169 -
257 -
349 -

105 -
78 75 

372 -
187 03 

892 67 

267 -
1049 --

211 

16 29 

6 3S 

Vilayet Edirne 29·7-38 12 -
• 29-7-38 12 · -

Dir. Valtoufs Iıtanbul 6-8-38 11 -
Miniıt. Hyr. et Assiat. Pub. Ank. 5·8-38 13 -

Presid. Lutte Fievre Inter•ittaate Zone Ank. et f st. 

Dir. Trav. Publics Sinop 
Com. Ach . Miniıt. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

,, 
Municipalite Trabzon 

" " 

23-7-38 
8-9·38 
6 8·38 
6-8-38 

12 -
11 -
11 JO 
12 -

Com. Ach . Dir. Gen . P'abr. Mil. Ank . 26·7·38 10 30 

Vilayet Edirne 

Command. Gendr. Edirne 
Com. Acb. Milit. Kars 
Comptabilite Privee Guir,ıon 
Com. Acb. Milit. Teltirdaıb 

" 
" .. 

29-7-38 

10-8-38 
23·7·38 
25-7-38 

5·8·38 
5-8-38 
2-8-38 
2-8-38 

Vilayet Sinop danı un mois 

" Municipalite lzmir 

" ,, 
{ 

Com. Perm. \fonicipalite lııtanbul 
Dir.Ecom. ,, ,, 

Dir . Sarete Istaabul 

Com. Ach. Command. Iııt. Findiklı 

" Com. Ach. Intend. Ankara 

Com. Aoh. Lycee Haydarpacha 

Dir. Ventes Douaneı Istanbul 

Com. Ach . Eoon. Monop. Kabatache 

,, 

" 29-7-38 
29-7-38 
29-7-38 
8-8-38 

6-8·38 

8 8-38 
6-8-38 

6·8-38 

2-8-38 

2-8-38 

12 -

10 
11 
15 - · 
11 
16 -
11 
17 -

13 
13 -
14 
11 

11 

11 -
11 -

11 -

9-

9 30 

Cumartesi 23.7.938 -Keşaada tayyare binası in~ . (Türk Hava Kur. Keıan Şub.) -
Platin , vernik, sikatif vernik, iıpirto verniR"i, japon lak (A•k 

ı U. MQd. Ank.) N. 746 
Siyah veya halci makara, beyu ı:inclrll makara, kendir ipİı k:., 

iplifi v .ı. (Ask. Fabr. U. Mfid. Ank .) .,! 746 e· 
ır 

Neft ya~ı ,, • ,, ,, ,, N. 746 Sı 
Yulaf (lıt. Lva . Amir. Tophane) N. 751 . 

/ 
Peynir, yoğurt, tavuk, bindi eti, yumurta, tereyat, zeyh11 

Muhtelif eraak ve aebu (İıt. Kız Ôtr. Ok.) .\! 752 
Odun, ıürren ve meıe, manıal kömürü ve maden kömürü 

Ô~r. Ok.) ,;\! 752 

çıı 
M 

~ ç, 
Bahlc, tuvulc, çamaşır çividi, yumurta , sebze, erzak ve g•• Ni 

le Vil.) .\: 752 
Yaş sebze (f$t. Beled.) .:\! 753 ~ 
Saman (Bornova Aık. SAK) .\! 753 ,\ 
Et (İ:ımir Lvz . SAK) .\! 753 
Çalı fuulye, mercimek, bulgur, aeytinyaf, aadeyaf, (Kaci•~ I{ 

Dir.) .\! 758 Si 
Tereyat (Tophane Lvz.) X! 758 V 
Memurini ııbhiyenin otomobil ile hastaneye nakli (Samsull 
Pir~nç (Ank:. Lv~ . ) ~\! 759 
Yumurta, limon v.s . erzak (Tekaik Okulu SAK) .\! 759 
Ekmek, ıadeyağ, koyun ve daaa eti (lzıair Liıe ve Ortao~ 

Pazar 24.7.938 

Y ah binuına ek pavyonu inş . (Ağla Beled.) .\~ 747 ) 
Muut, ince makin~ yağı, ıaz ve benzin (Mesıemen Beted· 

Önler inde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir· tc 
...... ~o;;:e::ü~ ~--

Samedi 23·7-1938 

Constr. bitiıse avia~ a Kechan (Comite Afroturc Sıı' 
No 744 

Divers verniı (Fab. Mil. Ankara) No 746 . ~ M 
Fila blanc et noir en bobine, fil en coton ete. (F ab. Milıt 1( 
Huile de t erebenthine (F ab. Milit Ankara) No 7 46 E:.1 
Avoine (lntend . Tophane) No 751 
Fromaıe, yoıhourt, viandes de poules et de dindes, o•ıJ~ 

huile d'olives et divcrae!'> autrea proviıions et lcgucne• ( 
Ec. Normales Jeuneı Filles lst.) No 752 ( 

Boiı de cMne ou de charme, charbon de boiı et de terr• 
Eo. Normale Jeunes Filles lst .) No 752 

Poi~ıonı, poules et autres previsions et l eıumes (Vil. 'f 
N. 752 

Legumes (Municip. lıtanbul ) N. 753 
Paille (Com. Ach. Milit. Bornova) N. 7~3 
Viande (Com. Ach. Int. lzmir) N. 753 
Haricotı, lentilleı, ble concuae, huile d 'olive et beurr' 

koufs Kadikeuy) N· 758 
Beurre (Com. Acb. lnt. Tophaaıe) N. 758 
Tranıport ea auto deı arents Hnitaire!I a l'hôp. 

N. 758 
Riz (Com. Ach. lnt. Ankara) N. 759 
Oeurs, cıtrona et autreıı proviıion<ı 

N. 759 
Pain, beurre, Yiande de mouton et 

(Com. Ach . Ec· 

~ 
de veau (Coııı· 

et Ec. Second. lzmir) N. 76'l · 
Dimanche 24-7-1938 

Conatr. pavillon anoexe au b~t. ecole interne (Mun· ~ 
Mazout, huile lerere pr. machine, petrole et benzine 

men) N. 759 

b) M 0 Z A Y E D E ~ 
lıtanbul Gümrilkleri BaşnıüdürlüğüadeO: 

lhaJe ıünil 5.8.938 mezat kaime No. ıı 1791 rd~ 1 
No. kanuni safi ıikleti 1529 kilo atırlıtında 134 l~ 
dei•rinde topraktan ltoyalı döşemelik tuğla MI{ 
142 N. KS 43 N. 118 L. 56 KD ataç aaplı kıl elbi~'~ 
2122 bili M ve N KS 1000 K 101 LD eski demir ı10ı, D 
MKN 2317 LKDC 965 M ve N KS 24 K 900 G 6l İç 
liA"i boyalı faaoneli pamuk menıucat KFN 18-61 JS r' 
N KS 60 K 145 LO paalı gramofon itnesi ihal• &O Y 
MKN 6590 ET 1 M ve N KS 75 K 800 G 452 L ~ ~ 
jilet bıçağı MKN 69 AHB 1728/2 M KS 246 I{ l la 
demir makinalı ustura için yedek bıçak MKN 6().1 Çj 
5 M ve N KS 190 K 454 L 30 KD elektrik ampul~~ iç 
89 marka 56 adet 125 lira 20 kuruş değerinde d0ı,. 
plağı MKN 2060 MC markalı KS 30 K 500 G 202 t 
me pamuk fanila kolu ıule ihale a-ünü l 0.8.938 ~' 
16968, 1,7 M ve N KS 213 K 94 L 56 KD akümlat 
SKF 443 M ve N KS 130 K 500 G 161 LD lilti1' ,-_ 
MKN 105 AR 121 M ve N KS 18 K 27 L 20 KD t'1ı 
muk mensucat MKN 104 RNO 6824 M ve N KS (V' 
KD topu boyalı pamuk menaueat .. " 

7 kalem malzeme satılacaktır. Bak: İnhis. 
1 ilinlarına. 


