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'•da .. . --bi lrıevkıınde ınşa edilecek Giimrük. muhafaza açık ekı. 6626 15 

,, 6626 15 

llası · A..rast f 1 •1aatı (şart. ~3 kr.) 
a oıı.os L·· d . ·ı baf mevıı.ıın e ınşa edı ecek Gümrük mu· 

1 aza b" trııitte ~ •nası inşaatı.(şart. 33 ker.) 
la l kıığ-ıt ve şellüloz fabrikaları müştemilatından kapalı %. 92252 .119 
Ye~ ~~ binası iaraj ve methal binası ile müdüri
(şnrt •~asında la bor at uver lı: ısmı tesviyatı inşaatı 

Gsknd · . L.) 
iıı. ar ıtfaiye irubu karargah binuının ikmali açık C"kı. 4643 07 

A.. ••atı 
ıı~. o 
1,r V evlet mahallesinde yap. gümrük ve inhisar. kapalı z. 720996 15 

ŞOıc t e~ .. ~ nci k11ım inşaatı (şart. 36,05 L.) 
Btı:ıt . •lbırı (temd) . 
~llr , •rışası işi 
S aı;ol b' 

u11 •nası inşası: 3 ad. 
A ilıdu h"k.l'I "llkar u uınct kona~ı inşaatı (1 kısım) (temd) 

•da kız rt-ı . de ens ı u en ve sanat okulları ıergisin 
1-füko Yap. tamirat 

llaet k . 
onatı ınşutı 

açık eks. 

" 

719 30 
111:ı 55 

13000 -
1136 36 

kapalı 7, 12788 68 

Haçı . . . . 
~ Klınık ve lspençıyari alat, Hastane Lev. 

Ctn: 
açık ekı. 765 -

~tkt .. ak -ş ~ r~ -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
•hir b -

nhçc:sinde yap. tenvirat işi 
l\1ens 

y ~· Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
'( •tlık el' . 
t 'ılı~ 01 e: 207 takıın (lemd.) 

lbiae ~bisc: 4294 tak. (temd ) 
Po t111'. lSket ve tozluk: 441 takım 

ı\f . 141 çift 

açık eka. 

açık eks. 
paı:. 

kapalı z. 
açılr eks. 

696 85 

1138 50 
21170 -
5843 25 
2028 60 

lltb. 
li ~işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levaıımı 

•rt,: 1 Oo ad, 

~obilya 
f} ~Ye büro eşyaaı, Mu~amba-Halı v.s. 

olab: l 
O nd 

~kli"~~ . 
iç ~ • Boşaltma · Yükletme 

erest ~ 

l( 
0 

"•tliyah: 2000 m3 

~-
~ cıns ve ebatta çam dilme, kalu ve tahta 

~hrukat B · M k' Yatı ~~zın, a ıne y agları v. 5. 

V ·~ "e k 11~\ıltı: 
15 

•ılık yag-lar 
}''~ı: 

30 
teneke· kavuçuklu valvalin: 3 teneke- Şel 

~e(lemd) 

filli iç }'orı. 
1 ~'~Yon; 
3 

ad. (temd) 
'•ııtı ad.- otobüı: 1 ad. 

29-a.38 nı;ızerneıi: 30 kalem 

1 •lııı01 e alınacağı ilan edılen reıi m malzemesi 
Qı.t llıı a r 
~ ~at •ıhh· ar ınazar edildi 
J.\ 11tı:ıy011 ( 

1 
otomobili: 1 adet (temd) 

c; 'ıtıy011 (~•l-.l ve kum naklina mahıuı): 1 ad. (temd) 

D~ıtılşır kut nakline mahsuı): 1 adet (temd) 
·~ 1 yı no e hav, a:ııısı: '40000 parça (temd) 
f:: konpre-sörü: 1 ad. 
rıak Z h 

t~ ~Et, Sebze v. s. 
l:lıcı .. l 

11.. 0-12 
t. (temd.) 

A.rp •• 
... 1 t 

<>t •• ar ı_ S l,5 pa "'ırnıuı: 1 t.· saman: 2 t.- kuru 
a •b~c: ı~· it (temd) 
t:y,~ alem (leı:nd) 

k Pcyııir· 800 le 
!) 'Yııı 300. k · • kaşar peynir: 500 k. Kuru 
/~lıç eti• 

7 
· (temd.) 

111•1: 50 ·t t. • kuzu eti: 1,2 t. (temd.} 
'• 40 · · •ap: 130 t. 

l\1ır11 t. - sap: 100 L 
ot: 11 ~. 

lJ t. (teınd ) 
ıı: 30 110 t. · 

\'111 t . 
s •f: 11 
to tb~. 6 t. • lturu ot: 21 ~, k 1 t. lemd.) 
" llı,rı' • ern 
... ,l • 35 t k 

''•s: 55 . • uru ot: 50 t. 
t. 

paz. 

açılı: eks. 1500 -

açık eks . 

kapalı z . 11272 '..ll 
pa7. 

açılı: ckı. :aso -
kapalı z. 12100 -
açık eks. 2860 -

pu 

aç. ekı. 

• 
n 

kapalı z. 
paz. 
,, 

aç. ekı . 

" ,, 

3150 -
3500 -
2500 

750 -
21500 -

1200 -

545 77 

412 50 
5500 -
3600 -

2845 -

4400 -

497 

497 

5870 -

348 23 

32 538 85 

54 -
88 -

975 

959 15 

'57 37 

52 05 

86 -
16!1 -
438 24 
152 15 

325 59 

845 56 

206 25 
907 50 
214 50 

237 
265 
188 -
75 -

1612 50 

90 -

13 

40 93 
62 62 

289 05 

30 94 
418 -
27) 

213 38 

330 -

Kırklareli Nafıa Müd. 

,, 

Sümerbank Umum Müd. 

lılanbul Bel::diyeai 

Nafıa Vekaleti 

lzmir Belediyesi 
Konya Vilayeti 
Beyşehir Jandr. Komut. 
Çorum Nafıa Müd. 

10-8-38 

10-8-38 

6·8-38 

5-8-38 

8-8-38 

Ank. Bölge Sanat Okulu Dir. 

2-8-38 
9-8 38 
5 8-38 
1-8-38 
8-8-38 

Bingöl Vilayeti 30-7-38 

Ankara Belediyeıi 9-8-38 

Ankara Beled iyesi 9·8-38 

14 -

14 -

12 -

11 

10 -

13 -
10 -
13 -
11 -
12 -

11 -

10 30 

Güm. Muh. G. Kom.lıt. SAK 28·7-38 11 
" 13-8-38 1l 

Ankara Belediyesi 9-8-38 11 
,, 9·8-38 10 30 

lst. Deftlz Ticaret Müd. 26-7-38 13 -

lst. Gümrükleri Başmüd. 9·8-38 10 -

Kızılay Cemiyeti Gen. Mik. - -

D.D.Y. lzmir 3-8 38 10 -

Ankara Belediye'i 
Çorum Vilayeti 

9-8-38 11 
1 ay zarfında 

lst~nbul Belediyeai 29 7-38 
Ask. Fab. U. Müd. SAK 17-8-38 

,, 17-8-38 

,, 

Adana Belediyeıi 1-8-38 
" 1-8-38 
,, 1-8-38 

Yük. Deniz Tic . Mekt. Müd. 28-7-38 
M. M. V. Deniz Mekt. SAKl0-9-38 

Hayvan Sag-lığı Küçük Sıh· 4-8-38 
hiye Mem. ve Nall;ant 
Mekt. Müd . 

" 
4-8-38 

11 -
11 -
10-

10 -
ıo -
10 -

11 

10 

10 -

.. 4·8-38 10 

Yük. Deniz Tic. Mek. Müd. 28 7-38 

il 28-7-38 
inanlı Aygır Deposu Dırk. 5-8-38 

" 
İzmir Lvz. Amir. SAK 

10·8-38 
1-8-38 

2fJ-7 -38 
26-7-38 

11 
11 -
11 
11 
10 -

Vize AıkA. SAK 
Bornova Ask. SAK 
Çorum Vil. bir ay zarfında 
Çorum Aık . SAK 1-8 38 16 -

1-8-38 15 -,. 
Çanakkale Mat. Mev. SAK 5-8-"l8 10 -

(Devamı 2ici sayfada) 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Konya Vilayet Daimi Encümeninden: 

llgın-Bolhasan kanalı üzerinde yaptmlacak olan I0:1-7 
lira 72 kuruş ke;;if bedelli (~üt) inşao;;ı işleri 15.7.938 gü
nünden itiharen 20 gün mü<ldetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 4.8.938 per~embe günü saat 10 da vilayet 
daimi encümeni oda::ıında yapılacaktır. 

Bu işe ait fonni <losya hergün ıne;:ıai saatleri içinde Na
fın daire~indc görülebilir. 

Muvakkat teminat 78 lira 58 kuruştur. 

Ordu C. H, P. İlyönkurul Başkanlağından: 
Ordu Halkevi binasının 25000 lira keşif bedelli birinci kısım 

inşaatı 8.7.93$ gününden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf 
uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 

Bu ite ait tartname ve evrak tunlardır. 
A- Ekıiltme şartnamesi, B - Mukavele projesi, C- Nafıa it

leri genel şartnamesi, O - Yapı işleorine ait umumi ve fenni şart
name, E- Huıuıi ve fenni tartname, F- Ke,if cebeli ye pro
jeler. 

lstiyenler bu evrakı bedelsiz olarak Ordu C. Halk Partili 8aş· 
kaolıtından alabilirler. Ekıiltme 8.8.938 tarihinde pazarteıi günü 
uat 13 de Parti llyönkurulunda yapılacaktır. Ekıiltmeye rire
bilmek için iıteklilerin 1575 lira muvakkat teminat vermesi ve 
bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
Onbeş bin liralık yapı İfi yaptığana dair nafıa vekaletindao a• 

lınmış 938 sene.sine it müteahhitlik veılka, Ticaret odasına ka
yıtlı bulunduğuna dair vesika. Teklif mektup'an yukarıda yazıh 

ıaatlen l>ir aaat ~vveline kadar C. Halk Pnrb~inc getirilecek ve 
eksiltme kemisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Poıta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda yazıh ınate 
kadar gelmiş olması dış zarfın mühür mumu ile iyice kapahlmıı 
bulunmuı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Daday Beledi ye Reisli~iııden: 
4681 lira 8ıl kuruş keşif berlelli mezbaha hina ının yıı

p:lması 14.7.938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık 

eksiltmeye çıkarılnu~tır 
İhale 5.8.938 cum.ı günü aat 10 da Belediye binasında 

tı>şckklil edecek Komisyon hmmnıda yapılacaktır. 
ln:;ıa edilecek nwzbaha ait şartname ve mukavele proje~i 

hrr gün Belediyede göriil~hiJir. 
Talipler keşif bedeli üzeriııoeıı yüzde yedi buçuk kuru~ 

teminat akçasıııı ihaledt!n evvel Belrdiye vezne ine yatırmala
rı laııındır. 

C. ll. P. Kiitalıya Vilayet Başkanlı~ından : 
Parti hiııa mda yapılacak 2544 lira keşif bedı>lli tamirat 

28 temmuz 9:~8 pt<:rşeınhc günü ~aat 15 de ihale olunmak 
üzı•re eksiltmeye konulmuştur. Taliblcrin mezkfır gün ve sa
atte partide bulunmaları ilnn olunur. 

Kütahya Belcdfyesinden : 
Balıklı Kiiprüsiinden Molla hey camiine kadar olıın kııs

mıu 592.40 liralık lağım inşa!?sı açık ek iltnıeyc konulmuş
tur. İhalesi 17.8.938 çarşamba giiııü saat 11 <le yapılacağı 

bildirilir. 

Kırkklareli Nafıa Müdürlüğiinden : 
Ebiltmiyc konulan iii : Demirköy kaıatiında ı\yatilofonos 

mevkiinJe yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza bina 1 

in~aatıdır. Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. Muvakkat 
teminat 497 liradır. bk iltme 10 ağu~tos 938 çarşamba gii
nii saat 14 te Kırklareli Nafıa l\lüdürlii~ü bina ·ındnki Ko'
misyonda açık eksiltme usulile yapı.lacaktır. Ek~iltme şartna 
mesi ve buna müteferri evrak 33 kuruş bedel mukabilinde 
Nafıa Müdürlüğnndım alınabilir. 

• • * Ekıiltmeye konulan iş: Demirköy kazaaında İğneada mev
kiinde yeniden yapılacak olan iÜınrük muhafaza binası intaatı
dır. Keşıf bedeli 6626 lira 15 kuruştur. Muvakkat teminat 497 
liradır. Eksiltme 10 ağustoı 938 çarşamba günü aaat 14 te Kırk
lareli nafıa müdürlü&"ü binasındaki komiıyonda açık eksiltme u• 
sulile yapılacaktır. Ekıiltme şartnamesi ve buna müteferi evrak 
33 kurut bedel mukabilinde nafıa müdürllğünden alınabilir. 

Nafıa Ve kiletinden: 
Ekıiltmiye konulan iş· Ankaratla devlet mahallesinde yapılacak 

Gümrük ve inhiaarlar Vekaleti ikinci kısım inşaatıdır. 
Keşif bedeli 720,996 lira 15 kurvştur. 
Eksiltme 8.8.938 pazarteai günü ıaat \O da Nafıa Vekaleti yapı 
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Patates: 17,5 t . 
,, 87 t. 

Beyaz peynir: 19 t. (temd.) 

aç. ek. 
lc:apah z. 
paz. 

1400 -
6950 -
9500 -

105 -
522 -
712 50 

Çanak. Müıt. Mevk. SAK 

• 
Ankara Lv:z. SAK 

5·8-38 
6·8-38 
~-8-38 

11 -
11 
12 -

b Müzayedeler 

Silindir ile taş lcmcı makinesi (temd) 
lç ve dış listilderi 456 ad . 

açık art. - - 192 Kocaeli Vilayeti 28-7-38 ıs -
aç. art. 3700 - 278 - Ankara Belediyesi 9-8-38 10 30 

Ev ankazı .. 90 - ., 4-8·38 12 -
Kereatelik çam •R-acı: 329 m3 
Kerestelik çam ağacı: 314 m3 

,, beher 1113 4 90 ııı - Jçel Ür•ın Müd. 4-8-38 11 -

" 
,, 

işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak· 
tır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 32,589 lira 85 kurutluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletinden 1938 ıenesin
de alınmıt müteahhitlik nsikası ibraz etmesi ve bir defada yap. 
n:ış olduğu buna benzer en büyük iş bedelinin 400000 liradan 
az olmaması ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya 
mimar olmuı veya bu tartları haiz mühendis veya mimarlardan 
birile müştereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. Eksiltme fartnamesi ve buna müteferri evrak 36 
lira 5 kuruş bedel mukabilinde Yapı işleri Umum müdürlüQ'ünde 
alınabilir. 

• • • 
Ankara Cebeci hastanesinde yap. su deposu, poliklinik, kana

lizasyon ve kömürlük inşaab. Bak: Harici Aıkeri Kıtaatı ilanla
rına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat:_ 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye hastanesine alına cak ecza on beş gün müddet
le açık eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 765 lira
dır. Muvakkat temi natı 57,37 liradır. Liste vo şartnome~ini 
görmek istiyenlerin her :ün yazı i~leri kalemine ve isteklile· 
rin de 9 atusto:- 938 ~ alı günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat~ Malzem. 
Ankara Belediyesinden 

Şehir bahçeıinde yapılacak tenvirat iti on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuftur. 

Muhammen bedeli 696,85 liradır. 
Muvakkat teminat 52,5 liradır. 
Şart:ıamesini ve listesini görmek isteyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de 9.8.38 salı günü ıaat on buçuk
ta Belediye encümenine müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1 tanbul Satınalma 

Komisyonundan : 
207 takını mürettebat yaz lık elbisesine i:stekli çıkmadı

ğından 28.7 .938 per~embe gü11ü saat 11 de yeniden açık 
eksi ltme::ı i yapılacaktır. Ta .... ınlanan tutarı ı ı:m ltra 50 ku
nış ve ilk teminatı 86 !ıradir. Şartname ve ev.saf Komisyon 
dadır. Görülehilir. 

• • • 429 l takım erat ya :ı: tık elbise:sinin kapalı zarfla ek-
siltmesine i:;teldi çıkm~dığından 13.8.38 cumarte::ı i günü saat l lde 
pazalığı yapılacaktır. Taı;ınlanan tutarı 21170 lira ve ilk 
teminatı 161 l liradır. Şartname ve evsafJarı Komisyondadır. 
Görülebilir. 

Ankara Belediyesinden : 
Temizlik amdesine yaptırılacak 441 takım elbise, kas

ket ve tozluk on beş gün müddetle kapalı zarfla eksilt
meye konulClluştur. Muhammen bedeli 5843,25 lirndır, Mu
vakkat teminatı 438,2 t liradır. Şartname ve nümunesmı 
görmek istiyenlerhı her i'Ün y&zı işleri kalemine müraca
atları ve ihale 9 ağustos 938 salı günü saat on birde 

belediye encümeninde yapıl~cağından isteklilerin o gün 
saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektuplarını 
belediye encümenine ~ermelel"İ 

* • * Temizlik amelesine alınacak 441 çift postal on 
beş gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Muham
men bedeli 2028,60 liradır. Muvakkat teminatı 152, 15 li
radır. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine ve isteklilerin de 9 aiustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları 

• • • 
1,300,000 metre camaşırlık bez ahnacakhr. Bak : Harici Aske· 

ri Kıtaatı ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüiünden: 

"Müdüriyet için tam takım Kara ve Akdeniz ile Mar
mara havzasını gösterir mufassal bir bezli İn2'ilizce bari· 
talardan pazarlık suretile 100 adet kadar mübayaa edile· 
cektir. Talihlerin 26.7.938 salı günü saat l,'.\ de komisyona 
ve şera iti anlamak isliyenlerin müdiriyet idare şubesine 
müracaatları lüzumuilan olunur. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğunden : 

40 X 120X 190 eb'adında 10 adet dolab, 9.8.938 cuma 
günü saat 1 O da Galata Gümrük binasmda açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1500 liradır. 
isteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerile birlikte 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgelerle belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeli ilan olunur. 

4 90 116 ~ 
" 4-8-38 11 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden: 
Yerköy istasyonundan, zelzele mıntakası olan Kırşehir'in 

Köşker nahiyesi hududu dahilinde (Tatarilyas, Akpınar 
Ye ~amid) köylerine 1000 ila 2000 metre mikabı kereste 
naklettirileceğinden talip olmak istiyenlerin üç gün zar· 
fında bir teklifname ile Kızılay Cemiyeti umumi Merke· 
zine müracaatları. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları 8 inci İşletme MüdGrlüğünden: 
Muhammen bedeli ile miktar, cinı ve eb'adı aşağıda yazılı çam 

tahtalar 3.8.938 çarşamba günii saat onda İzmir Alsancakta seki· 
zinci işletme binasında işletme komisyonunda açık eksiltme su· 
retiyle satın alınacaktır. Bu işe rirmek isti.yenlerin 32,559 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve1ika
Jar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe ırirmeğe mini 
kanuni bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte ko
misyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Komisyondan parasız 
alınır. 

Ticaret odasınca beher 
Metre Cins ve Ebadı metre mikibına 

Mikdarı Mikabı Evsafı tahmin edilen fiat 

600 34,560 Çam dilme 4,00X O 12 x 0,12 
Lira Kuruş 
1451 52 

200 1,440 
" 4,00 x 9,06 x 0,03 60 48 

200 3,600 
" 

4,00 X0,09x 0,05 151 :?O 
200 2,800 n 4,00X O, 12X 0,06 120 96 

50 4,320 
" 6,00 xo,12 x o,12 191 44 

100 4,000 Çam kalas 4,00X 0.25 x 0,04 168 00 
30 2,160 

" 4,00x 0,30 x 0,06 90 72 
2100 50,400 Çam tahta 4,00X 0,20 x 0,03 2116 80 

Mahrukat Benzin-Makine ya&ları v. s. 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye ve şubelerindeki vesaitte kullanılacak yazlık 
ve kıtlık yailar on beş gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1127 !,21 liradır. 

Muvakkat teminatı 845,56 liradır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine müracaatları ve 
ihale ·g ağustos 1938 sah günü ıaat on birde Belediye 
Encümeninde yabılacağından isteklilerin o gün saat ona 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını Belediye 
Encümenine vermeleri. 

Müteferrik 
İıtanbul Belediyeıinden 

450 metre 3 paemak eninde demir boru. 
20 aded 3 parmak demir T. 
15 aded 3 parmak demir dirsek. 
10 aded 3 parmak pirinç kızıl ayar. 

bir tarafı kapalı mıpıl. 
20 aded 3 parmak pirinç kızıl ayar filanş. 

9 •etre 3 parmak ispiral hortum. . 
Büyükdere fidanlığına lüzumu olan yukarıda cinsi yazılı ve 

•ulama malzemeai açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 
1350 lira be~el tehmin edilmittir. Şartnamesi Levazım Müdürlü(üııde 1 

srörülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunnda yazılı vesika ve 101 lira ! 
25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8.8.938 j 
Pazartesi pnü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlan. 

İstanbul Jandarmr Satınalma Komisyonundan 
Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira Lira K. 
8400 Yun çorap ipliti 21000 1575 

Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 8400 
kilo yün çorap iplii'i İstanltul Gedik Paşadaki Jandarma satınalma 
komisyonunca 8 aiuıtos 938 pazarteıi ,-ünü saat 11 de kapalı zarf 
ekııiltmesile satın alınacaktır. 

Nüınune evıaf ve tartname her gün adı reçen komisyonda gö
rülebilir. 

Gümrük Muhafaza G. Ko:nutanlığı İst, Satınalma Komiıyonundlln: 
Gümrükler için 5 tane çelik dosya dolabının 9.8.938 Salı (Ünü saat ı 

il de açık eksiltmesi yapılacaktır. Tasınlanan tutarı 1400 lira ve ilk 
teminatı 105 liradır. Şartnaamesi komisyondadır. Görülebilir. 

Ankara Belediyesinden: 
Belediye fen itlerine alınacak 1500 çuval çimento 15 gün müd-

detl e açtk eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2287,5 liradır. 
Munkkat teminatı 171,56 liradır. 

Şartnamesini sröamek iıteyenlerin hergün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 5.8.38 cuma günü 1aat 10,30 da belediye encü
menine müracaatları. 

* • * Yollarda kullanılmak üzere 50 adet ıskara 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 500 liradır. 
Muvakkat teminatı 37,5 liradır. 
Şartnamesini fÖrmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 5.8.38 cuma pnü saat 10,30 da belediye encü
menine müracaatları, 

25 Temmuz 1938 ~ 

MMV Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: . ~ 
Tahmin edilen bedeli 21500 lira olan bir adet Oıı 

hava komprösörünün kapalı zarfla münakasası 10 eyliıl 
938 tarihine raslıyan cumartesi günü saat l l de vekalet 
binasındaki komisyonumnzda icra edilecektir. . 

Paraaız şartnamesini almak istiyenlerin her gün koınıs 
lir' yonumuza müracaatları. ı\.luvakkat teminatı 1612,50 

dır. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Ulus gazetesiyle 10, 12, 14 ve 16 temmuz 938 tarilr 
lerinde ilan edilen 30 kalem resim malzemesinin ihal~ 
29.7.938 cuma günü ıaat l O olacağı yerde gazetece I· 
ağustes 938 cuma ıünU saat 10 olarak ilan edilmiş 0 

duğundau mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

* * • Tahmin edilen bedeli 2860 lira olan otuz kale~ 
resim malzemesi Askeri Fabrikalar Umum MüdürlÜf~ 
Satınalma Komisyonunca 17.8.738 çarşamba günü s•' 
1 O da açık eksiltme ile ihale edilecekiir. Şartname par'' 
sız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tf 
minat olan 214 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kaoonıl' 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saattt 
Komisyona müracaatları. 

• • • Bir adet kamyon ile bir adet otebüs (alınacaktır. 

Tahmin eciilen bedeli 12100 lira olan yakancia yaıılı oto' 
büs ve kamyonlar askeri fabrikalar umum müdürl6tü met~' 
satınalma komisyonunca 17.8.93B çarşamba günü saat l 1 de ~J 
palı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Muvakkat ~ 
minat olan 907 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını meJlı V 
..ande saat 10 kadar komiıyona vermeler. ve kendilerinirı"' 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vuaikle meJ 
ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

* • * 
4000 parça çamaşır yıkanması. Bak : erzak sütunund' 

Yüksek Deniz Ticaret Mek. Müdürlüiü ilanına. ~ 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İ zmir Belediyesinden : 
K arı. ıyaka tramvay hayvanlarının 938 malı y ılı ıhtiysçl 

rı için açık eksiltme ile ı::atın alınacak 35 hitt kilo nr pı.ı l 
her kilosu 4 kuruştan 1400 lira muhammen hedellc ve tı! 
katiplikteki şartnamesi veçhile ilı:ıle~i 29.7 .938 Cu ma gO; 
saat 13 e teırnlit edilmi ştir. iştirak etm~k i:::tcyenler IOJ 
ralık muvakkat teminat makbuzu veya haııka temınal rıl 
tuhu ile ::;öylenr.n gün ve saatte encümene geli rler. 

Sinop Vilayet Daimi Encümeniııdcıı: 
Daimi Encümen kararile eksiltmeye ~ıkarı l arı meıııe~ 

lı a!:'ı tancsinin çeş itli erzakından haı.ılarrn a sürülen pey rıı'~ 
nazaran fazla görü lmesindcn ve hir kısmına da istekli ç ~ 
mamasından ötürü 21.6.938 tarihinden it ibaren artırma , e 
·iltme ve ihale kanunun 43 üncü maddesine tevfi kan hİ ' 
miiddetle paza rlı ~a bırakıldığı ill n olunur. 

. k ·1 k ·ı k · ı '14 * • * Vilftyet en cümenı ·uran e e - sı t_rney~ çı -~ rı ~Tı ""ı 
kilodan ibaret damız lık ayg ırların y ııla l ına ı~teklılerı tartl 
elan sürülen pey muvafık görü lmediğinden 2490 ... ayılı s~ 
ma eksiltme ve ihale kanunürıu a 43 üncü madde ine te' fı~ 
bir av müddetle paza rlı ğa hırnkıldığı ilan olunur. 

Ankara Levazım .A mirliği Satınalma Komisyonund11'° 
Serum ve aşı evi tecrübe hayvanatı için aşağıda cins ve; 

darı yazı 6 kalem yem 26.7.938 saat 1 l de Ankarada Lv. 6' 
liği satınalma komisyonunda pazarlıkla mübayaa edilecektır· 
li vakite komisyonda bulunulması 

Kilo 
6,000 
5,000 

100 
50 
50 
50 

Cinsi 
kepek 
buğday 

mısır 

darı 

kenevir 
keten tohumu 

Kütahya Topçu Tb. Sa. Al. Ko. Başkanlığından: 

18 temmuz 938 ae yapılacak 2200 kHo aotan eksiltme•i ıt0~, 
tekli çıkmamış olduğundan aynı evsaf ve şerait dahilinde i f 
nin 2490 sayılı kanuna tevfikan 28 temmuz 938 puşembe f 
saat 10 da yapılacağı ilin olunur. 

Yükıek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden ,f 
Cinsi Miktarı Muhammen Çoğu azı ÇoJ"" /. 

Çoğu Azı Fiatı Tutarı Tutarı M. tt,.ı t 
Kilo Kilo Kr. S. Lira Lira Lit• 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Kuru kayısı 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 

800 600 45 360 270 
500 400 65 325 260 
300 250 50 l so !25 

7000 6500 47 3290 3055 
1200 1000 47 564 470 

6Z 

Çamaşır yıka. 40000 30000 parça 2 50 1000 750 15 p 
Memleketimizin mayıs 939 nihaye tine kadar ihtiyacı o~ıl 

ağultos 38 gününde eksiltme ve ihaleleri mukarrer iken '1 1~/ 
lib zuhur etmiyen yukarda c insi ve miktarı ve muvakkat · ıt 
nalı yazılı erzak, etler ve çamaşır yıkama işlerinin e1'•1 

on ırün uzatılmıştır. 
Eksiltme 28.7.38 perşembe günü yapılacaktır. 

lmtiyu ..a..iıti •• YM1 ifl-i 
Dia•tiri: 1-.iJ Girit 

Bası!dıtı 7er: ARTUN / 
GalAt.. BiJlur .okıaılı f'I" 
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Haydnrpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Nevi Mikdar Tahmini Bedel Tutarı 
- Kilo Kuruş Lirc.-

Topatan kavunu 4000 o- 200 
l<ırka- k ;:) 
l( 2'8 Ç nvunu 8000 06 480 

arpuz 12000 05 600 
ç."uş Üzümü 4000 23 920 
Yapıncak üzumü 4000 15 600 

kar~•yd~rpaşa Liı;eı;i pansiyonunun 31.12.1938 tarihine kadar yu
vc ~: nukdarları ve tahmini bedell~i gösterilen kavun, karpuz 

uzum .ht· ttıart . 1 ıyacı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.8.938 cu-
has besı günü saat 11 de İstanbul Kültür binası içinde Liseler Mu-

c ccir1 . .- d . 11\in l 1& 1n e toplanacak olan Komisyonda yabılacaktır. ilk te-
a 210 liradır. 

lh İstanbul Komutanlığı Satıoalma Komisyonundan 
ler i . a.le günü talıbi çıkmıyan İstanbul Komutanlığına bağlı birlik
lıkı Çı: 10000 kilo pilavlık ve 6000 kilo çorbalık pirincin pazar
~u: •halesi 8 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
ille t:rn~en tutarları pilavlık pirincin 1200 liradır. Her iki pirincin 
lir. lllınatı 267 liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebi-

• • 
kışı' • ihale günü talibi çıkmıyan Haydarpaşa hastanesile Selimiye 
l',k•sındaki birlikler için 35400 kilo koyun eti satın alınacaktır. 
dt rar kapalı zarfla ihalesi 6 ağustos 938 cumartesi günü saat 11 
\ira~~Pılacnktır. Muhammen tutarı 13983 liradır. İlk teminatı 1049 

r, Şartnamesi her gün Komisyondan görülebilir. 

İıl ~nkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
ailtllı 11.hıye tuğny birliklerinin ihtiyacı olan 291.000 kiJo yulafın ek
tlıeııj:s•~den sarfı nazar edilmiştir. Ve 25 temmuz 938 deki eksilt

Japılmıyaaağı alakadarların malumu olmak üzere ilin olunur. 

* •• 
848 t k l<o11ı· on uru ot alınacaktır. Bak: İst. Lvz. 

11Y0 nu ilanlarına. 
Amır. Satınalma 

* * * 
800 ton arpa alınacaktır. Bak: Haric! Ask. 

l<.apalı Zarf Usulile Bina İnşaatı Eksiltme 
llanı 

ı _Ek 
2( h . ıiltmiye konulan iş : 

ğınd, ilzıran 938 tarihinde yapı!an eksiltmesinde t1'lib çıkmadı-
0,llla 11 do!~yı ihaleıd yapılamıyan Ankara da Bankalar caddesinde 
llotr111,tılı Bankaıı i ttisalindeki Vakıf anın üzerine Borsa, Vakıf 

2 t 'tüdürlüğü ve apartıman binası inşaatıdır. 
ki ·~._ Bu inşaatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve müteba-

3 '"ı:n rnaamüştemil götürü olarak yapılacaktır. 
llıel j • Keşif bedeli 220446,54 liradır. Bunun 28184, 15 lirası te
dir, Çın \l'e 192262,39 lirası dn diğer götürü aksamın inşası için-

4 - n A. U inşaata aid şartnam~ ve evrak şunlardır: 
n - Fenni ve hususi şartname. 
C - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli. 

1) - ~ksi.ltme şartnamesi. 
6 roJe. 

IG~il j Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdür
dOttGğ~Şaat Müdürlüğünden, İstırnbulda İstanbul Vakıflar Başmü
ltıu~ab~ı~dcen : İz mirde İzmir Vakıflar Müdürlüğünden 1 l ,02 lira 

7 _• •nde alınabilir. 
~~ A.tık Ekıiltı~iye 5.8.9.i8 tarihine raslıyan cuma günü ıııaat 12 
litu İ arada ikinci Vakıf apartımanında Vakıflar Umum Müdür-

8 ~tat Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 
\>etllıf: . ksiltrniye girrbilmek için ısteklinin 12272,33 lira teminat 

•ı v /\. _ e aşağıda yazılı vesikaları haiz olması şarttır. 

MUNAKASA GAZETESİ 

. ~ 

~· 

. . -~ 

Kağızman garnizonu ıçın 800 bin kilo arpa kapalı zarfla ek. 
siltmeye. kondu Tahmin bedeli 20000 lira Jlk teminatı 1500 
liradır. ihalesi 15.8.938 pazartesi günü saat 9 da Karakisede As
keri Satınalma. Komiıycnunda yapılacaktır. istekliler ihale gün 
ve saatından hır saat eYvel Ticaret Odası vesikalarile birlikte 
teklif mektublarını Komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(133) (4678) 1- 4 
• • * 

Ankara garnizon birlik ve mües eseleri için 84000 kilo sade 
yağı kapa~ı zarfla eksiltmesi 15 ağustos 938 saat 12 de Ankarada 
Lenzım ~mirliği ~ah~alma Komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedelı ~4000 lıra ılk teminatı 5450 liradır. Şartnamesi 420 
kuruşa Komısyondan alınır. Kanuni ve Ticaret Od "k d 

1
• aıı veaı aıı il 

bulunan tek.ıf mektublarını saat 11 e kadar Ank d L • ara a evazım 

Amirliği Satınalma Komisyonuna vermeleri. (138) (4683) 1-4 
• • * 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 22 ı ... r ı b' ·1 
• _ • • lW1 uş o an ır mı · 

yon .'la bır. mılyon üçyüz bin mP.tre çamaşırlık bez kapalı zarf 
uıııulıl eksıltmeye konulmuştur. İlk teminatı 15190 liradır. ihale-
si 12 ağustos 9.1~ cuma günü saat 11 dedir Evsaf e t . . . • v şar name-
sı 14 lıra 30 kuruş mukabılinde M. M. Vekaleti Satınalma Komis-
yenundan alınır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tublarını birlikle ihale aaatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekiteti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(139) (4725) 1-4 

••• 
Keşif bedeli 60032 lira 22 kuruş olan ve Ankarada Cebeci has

tahanesinde yaptırılacak su deposu polikilinik, kanalizaayo~ kö
mürlük inşaatı klilpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
12 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teırinatı 4251 lira 52 
kuruş olup keşif ve şartnameler 300 kuruşa Komisyondan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları 
ile teklif mektublarını en geç saat ona kadar l\nkarada M. M. 
Vekale.ti Satınalma Komisyonuna ver!11cleri. (142 (4728) 1- 4 

• • • 
On bin çift folin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah-

min edılen uedt>li 45000 lira olup ilk teminatı 3375 liradır. ihale· 
si 2 nrustos H3S sah günü saat 12 dedir. Şartnam~si 225 kuruş 
mukabilinde M.M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mndde
lerinde istenilen helgelerile birlikte teminat ve teklif mektubla
rını ihale gününde en geç bir saat evveline k dar Ar.karada M. 
M. Vekaleti Si1tınalıua Komisyonuna vermeleri.( IOJ} ("430) 3 4 

• * • 
22000 kilo keçi veya sığır eti kapalı ı:arfla eksiltmeye konul· 

muştur. Tahmin bedeli 55000 lira, ilk teminatı 4000 lıradır. Ek
siltmesi t>.8.H.38 cumartesi günü saat 12 de Erzincanda Aıkeri Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek iste· 
yenler bir adedini 275 kuruş bedelle Komisyondan alıp görebi
lirler. İstekliler teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun olmak 
şartile Komisyona vermiş olacaklardır. (109) (4473) 3-.t 

* • • 

ll 1938 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 
htı l~ 1938 yılına aid olarak Nafıa Vekaletinden alınmış en a- ı 
01ıtıuş b,O()o liralık tek bir bina inşaatını yapmıE ve muvaffak 
b 9 "t1Uı:ıduğunu bildiren yapı müteahhidliği veaikası. 

Van Hudut Birliklerinin Fabrika unu ihtiyacı Van Askeri has· 
tanesi için 120 bin kilo vt: Çaldıran birliği için 120 bin kilo 
Yüksekova birliği için 116 bin kilo olarak ayrı ayrı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bunlar Vanda Hudut Satınalma Komis
yonu binuında 1 O Ağustos 938 Perşenıbt> günü Van postahane
sinin saat ayarile Van hastanesinin saat 9 da Çaldıranın ıaat JO da 
Yüksekovanın saat 15 te ayrı ayrı münakasaları yapılacaktır. 
Şartnameler parasız olarak her gün görülebilir. Van hastanesinin 
ilk teminatı 1170 lira, Çaldıranın ilk teminatı 1440 lira, Yüksek· 
ovanın 20880 liradır. İstekliler ilk teminat! rile birlikte teklif 
mcktublarmı eksiltmenin yapıl cağı belli saatten en aşağı bir aa
at evvel Satınalma Komisyonuna vermeleri. (127) (4635) 2-t 

• * * 
Kırklarelı Tümen Birlikleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı zarf 

ttıdiıj •teklinin bizzat yüksek mimar veya yüksek inşaat mü
~'"tle .01nıası ve bunlardan biriyle müştereken teklif yapıp mu-

t Yı bi l'k . ~ O_ l( r ı te ımza etmeleri şarttır. 
~: Zarfla •palı zarfın ihzarında teklif mektublarının yazılı.şında 

90 1 , '
1
•n tevdiinde ve poıta ile gönderilmesinde isteklilerin 

~t... yı 1 k 3 . h f. . t 
" 1 tlerj 

1
• anunun 2 ve 33 üncü maddelerıne ar ıyen rıaye 
-zıındır. Keyfiyet ilan olunur. (4670) 
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,.•~ et ~; ~artons, toilc ete. (Dcfterdarat lst.) No}7b7 
'vtai' oıne (C 
' 1 • tııill . oınaıancl. lst.) No 767 

ili<) et, lın t On8 'd e c. (lnt. Ankara) No 767 
'-..."":--._ vı c (lntend. Ankara) No 767 

' Le.;---_ 
eı ilet· · 

crııqueı indiquent une vente par yoİ• de surenehere, 

1 uısulile 4 Temmuz 938 pazartesi günü ihalesi yapılan 1200009 kilo 
yulafa verilen 5 kuruş 43 santim fiyııt makamca pahalı &örüldü
ğünden }'eniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muham
men fiyatı 6 kuruş olup ilk teminatı 4850 liradır. İhaleıi 8 Ağustos 
938 pazartesi günü ıaat 17 dedir. İstekliler şartnamesini 400 ku
rus mukabilinde Satınalma Komisyonundan alabilirler ve hergün 
görebilirler. İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veaaik 
ile teminat mektublarını havi zarflarını belii gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar Ktrklarelinde Tumen Satınalma Ko· 
misyonuna vermeleri. (129) (4637) 2-4 

• • • 
Çakmak hastanesinde yeniden yapılacak güney pavyonu ile 

koridoru kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
28651 lira 6 kuruş, Hk teminatı 2148 lira 8.~ kuruştur. Eksiltmesi 
8 ağuatoa 938 pazartesi günü saat 10 da Erzurunıda Askeri Sa· 
bnalma Komiıyonunda yapılacaktır. ŞartnRmesi her ıün Komis
ıonda görülebilir. Teklif mektultları helli günde belli saatten bir 

saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile gön-
derilmiş bulunacaklardır. (130) (4638) 2-4 

1~1"1~·1 
İstanbul Levazım AmirliK-ine bağlı müessesat hayvanatı için 

SJ8 ton kuru otun kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından 
27 temmuz 938 çarşamba günü saat 11,30 da Tophanede Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ekıiltmeıi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 20112 lira ilk teminatı 1508 lira 40 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatta Komisyona gelmeleri. (19) (4730) 

Sahife 3 

• • • 
Harp Akademisi eratı için 20 ton sığır veya keçi eti 30 tem

'?~z 938 cumartesi günü saııt 11,30 da Tophanede Levazım Amir
lığı Sahnalma Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmeai yapıla k
tır. :ahmin bedeli fl600 lira, ilk teminatı 495 liradır. Şartna::si 
_Komısyonda g~rülebilir. Keçi veya Sığır etinin han2'iai ucuz ise 
o alınacaktır. hteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek· 
tublarını ihale saatinden bir uat evvel Komisyona vermeleri. 

(19) (4469) 3-4 

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

adet Santrifuj, bin tane Ventüz veuir 11 çeşit cam malzemenin 
3 ağustos _938 çarşamba günü uat 11 ,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8035 lira ilk teminatı 
600 lira 62 kuruştur. Şartnamui Komisyonda görül~bilir. Her ka
lem için ayrı ayrı fiyat verilecektir. Talihlerin kanuni vesikala
rile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. (80) (4470) 3 -4 

* • • 
Orcln Sıhhi ihtiyacı için 500 adet sırlı irigatör, 1000 adet ıırlı 

huni, 400 adet sırl.ı kaçarola 3 a(ustos 938 çarşamba gürıü uat 
11 de Tophanede Istanbul Levazım Amirliti Satınıı.lma Komisyo
nunda açık ekıiltme ile alınacaktır. Hepsir.in bedeli 1300 lira ilk 
tem~oa~ı 97 buç~k liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İı· 
teklılerın kanunı veıikalarile beraber belli saatte Komiıyona gel-
meleri (82) (4519) '3-4 

D.D.YOLLAQI İŞLETME u. MUDURLÜGÜNDEN.., 

Aşa.ğıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı 
mubtelıf 2 gurup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile L9.1938 
perşembe günü saat 11 den itibaren sara ile ve kapalı zarf usu· 
lile Ankara.la idare binasında satın alınacaktır. 

lu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen mikdarda mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teab~itlik ves!k~larını ve tekli.flerini aynı gün saat 10 a kadar 
Komısyon Reıslığıne verm~lerı lazım~ır. 

.Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireainden ve 
• Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktedır. 

1 (4494) 4-4 . 
••• 

l Muvakkat 

l Gurup 
No Tezgahın Cinsi 

mwww 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
teminat 

Lira 

Bir adet çapak alma pre.esi 
~ir adet civata ucu freze tezgahı 
Uç adet civata dış açma tezgahı ) 
Bir adet otomatik rond la kesme ) 40000 3000 

tezgahı ) 

!ki adet çubuk kesme tezgahı ) 

iki adet döner kok ocağı ) 
İki adet friksiyon cıvata Ye per;in) 

preai ) 

2 İki adet ıomun otomatı ) 
Bir adet • " ) 20000 1500 
Bir adet otomatik somun dit açma) 

tezgahı ) 

Muhammen bedellerile miktar ve vuıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme ve eşya her rurup ayrı ayrı ihale edilmek nzere 
5.8. 1938 cuma günü aaat on buçukta Haydarpaşatla gar binası da
hilindeki Komisyon tarafından açık ekıiltme ile ıatıu alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenl~rin lıer gurup hizaıında yazılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar Kc.misyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Komiıyontlaa parasız olarak datıtıl· 
maktadır. 

l 2000 adet büyült ve küçük çekmece kulpu muhammen 
bedeli 950 lira ve muvakkat teminatı 71 lira 25 kuruştur. 

2- 600 adet IX2000X 1000 m/m lik galvanize ~aç muhammen 
bedeli 1920 lira ve muvakkat teminatı 144 liradır. 

(4492) 3-4 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Miktarı 

Cinsi kilo -Iskarta 5582 
kanaviçe 

Iskarta çul 1385 
" ıp 6124 

Kınnap l7l3 
Jskarta 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. 

13.flO 753 

- 10 
19 
21 

138 
1163 
359 

Kr. 

57 

50 
56 
7,l 

Mu vak-
kat te-
minatı 

Li. Kr. 
·--56 

IO 
87 
26 

51 

38 
l6 
97 

Ek-
siltme 
şekli Saati -açı" art. 9.30 

paurlık 10 
açık art. 10.30 

" 1 1 

l- Yukarıda cins ve miktarları yazıh 4 kalem 
sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı 
caktır. 

ıskarta 
sa tala-

il- Arttırma 2. Vlll.938 tarihine rasthyan salı günü hi· 
zalarında yazılı saatlerde Knbataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlara hi
zalarında gösterilmiştir. 

lV- Numuneler hergün Ahırkapı Bakımevinde görüle
bilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat
lerde yukarıda yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (4505) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

j Objet de l'adjudication 
~~--~~~~~~~~--~~~---------

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
ealiaatif 

C au tioa. 
proviaoire 

Lieu d'atljudication et du 
Cabier tie• Cbarıeı 

Construction-Reparation-- Trav. Publica·Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. 2eme partie au bat. Miniatere Douanes et 
Monopole1 (cıh. eh . L. 36,05). 

Conııtr. bat. surveillance douaniere a Ayastafuoa 
(cah . eh. P. 33). 

1 Conatr. bat. aurveillanco douan:ere a lneada (cab. 
eh . P. 33). 

Trav. constr. aux bitiııııes de laboratoire, Dir. can
tine ete. de la fabr. de papier et de celluloae a 
lzmit (cah. eh . L. 5). 

Achevement constr. maiıon quarticr groupe eapeurs 
pompien Scutari 

Reparation chaussee {aj .) 
Constr. rigoles 

,, batiısea corps de garde : 3 p . 
,, konak gouvern. Sounrourlou (une partie) (aj) 

Repar. a l'expositoa des lnatituta des jeunea Filice 
et des Ecolea de Metiers d' Ankara 

Pli cacb 

Pablique 

Pli cach 

,, 

Publique 

,, 
,, 

720996 ıs 

6626 15 

6626 15 

92252 49 

4643 07 

719 30 
1173 55 

13000 -
1136 36 

32589 85 

497 -

497 -

5870 -

348 23 

54 -
88 -

975 -

Miniat. Trav. Pub. Dep. Conatr. 

Dir. Trav. Pub. Kirlclareli 

,, 

Dir. G enerale Sumerbanlc 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Oir.Ecom. ,, ,, 

Municipalite lzmir 
Vilayet Konia 
Command. Gendarmeric Beychehir 
Oir. Trav. Pub. Tchoroum 
Dir. Ecole Metiers Ankara 

Conatruction konak gouverneme11tal . Pli cach 12788 66 959 15 Vilayet Bingueul 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôpitaux 

Produitı pharmaccutiques Publique 765 - 57 37 Municipalite Ankara 

Electricite·Gaz·Cbauff age Central (lnstallation et Mater iel) 

lnatall. pour illumination au jardin de la ville. Publique 

Ha billement - Chaussures - Tissus- Cul rs. 

Uniformeı d'ete : 207 completa (aj .). 
,, ,, : 4294 completa (aj .). 

Habita avec casquettes et iUetres : 441 cempleta 
Chausaures : 441 pairea 

Publique 
Gre a rre 
Pli cach 
Pu'-lique 

696 85 

1138 50 
21470 -
5843 25 
2028 60 

Ameublement pour Habitation et Sureaux-TapiıHrie ete. 
Armoirea : 10 p. Publique 1500 -

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
Carte georraphiquc : 100 p. Gre a gre 

Transport- Chari'ement- Dcchargement 

Tranııport de charpentc : 2000 m3. - -

Beis de Construction, Plancheı Poteaux ete. 

Plancbes et :nadricra de sapin de diverıes dimensionı Publique 

Combustible - Carburant- Huiles 
Huilea pour ete et pour bivcr Pli cacb 11272 21 

Vaceum : 15 bidons· V alvaline caoutchoute: 3 bi· 
doaı· Huile Sbell : 300 bidons (aj .). 

Divers 

Leuivagc de linge : 40000 morceaux (aj .). 
Compr ceaeur aerien Diescl : 1 p. 
Automobile de secoura sanitaires : 1 p. (aj.). • 
Caııaion (pour transport aablc cailloux): 1 p. (aj ) 

,, " ,, glace) : 1 p. (aj.). 
Camion : 1 p . (aj .) 

Gre a. ıre - -

Pli cach 

Publique 

750 -
21500 -
3150 -
3500-
2.300 -
2750 -

52 05 

86 -
1611 -
438 24 
152 15 

325 59 

845 56 

75 -
1612 50 
237 -
265 -
188 -
206 25 

Municipalite Ankara 

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

Municipalite Ankara 
,, 

Oir. Principale DouanH lstanbul 

Dir. Co•mercc Maritimo lıtanbul 

Dir. Gen. Croissant Roure 

8 me Expl. Ch. de Fer Etat lzmir 

Municip. Anlara 
Vilayet Tchoroum 

Dir. Ecole Commercc Maritime 
Com. Ach. lnt. Marit. Min. Def. Nat. 
Municipalite Adana 

,, 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Jours 

8·8·38 

10-8-38 

10·8-38 

6-8-38 

5·8·38 

2·8-38 
9-8·38 
5-8-38 
1-8-38 
8-8-38 

30-7-38 

9-8-38 

9·8-38 

28·7-38 
13-8-38 
9-8-38 
9-8-38 

9·8·38 

26-7·38 

3-8·38 

Heure 

10 -

14 -

12 

11 -

13 -
10 -
13 -
11 -
12 

11 

10 30 

10 30 

11 -
11 -
11 -
10 30 

10 -

13 -

10 -

9 ·~-38 11 -
Vana un moia 

28·7-38 
10-9-38 

1-8-38 
1·8·38 
1·8-38 

29-7-38 

11 -
10 -
10 
10 -
11 

Camions : 3 p.· Autobus : 1 p. 
Matcriel de desain : 30 lots 

Pli cach 
Publique 

12100 -
2860 -

907 50 
214 50 

Com. Ach . Dir . Gen. Fabr. Mil. Ank.. 17·8-38 11 

L'adj. concernant le materiel de deaain qui devait 
uoir lieu le 29-8 · 38 a ete anr.ulee . 

Provisions 

Oirnona : 11 t. (nj .). 
Foin : 200 t. 
Paille : 160 t . 
Legumee : 19 lota . 

,, : 15 .. 
Beurre ; 2675 k. 

. Pain: 5,5 t .· viande: 3 t .· lait et yoghourt: 3,5 t . 
sucrc: 350 le· lerumee: 2,5 t. (aj.) 

Viandc de boeuf: 55 t. 
Viaııde: 30 t . 
Viande: 86,3 t . 
Viande de mouton: 340 t . (cab. eh . 680 P .) (aj.) 
Pommc de terre : 55 t . 

,, .. : 17 ,5 t. 
" ,, : 87 t. 

Fromage blanc : 19 t. (aj.) 
Fromage, viandc ete. (aj.). 
Pain, orre, foin el lerumes (aj .). 

B) Adjudications a la surenchere 
Chambres a air et pneux: 456 p. 
Decombreı de maiaon 
Cylindres et co•cuseura (aj .) 

Gre a gre 
Pli cacb 
Publique 

.. 
Pli cach 
Publique 

Pli cach. 
,, 
,, 

7300 -
2800 -

7810 -
le k. 1 

15400 -

Gre a gre 631000-
Publique 4400 -

., 
Pli cach 

1400 -
6950 -

Gre a rre 9500 -

Publique 

" ,, 

3700 --
90 -

50 -
547 .ıo 

210 -
312 -
585 75 
202 -

1155 -

8050 -
330 -
105 -
522 -
712 50 

278 -

192 -

,, 
,, 

Com. Ach. Mil. Balikeasir 
,, ,, Samsoun 

,, 
Com. Ach. Oiviıion lzmit 

,, Comaand. Baae Na vale Marmara 
,, Mil. Isparta 

Dir. Crechc Balikeasir 

Com. Ach . Mil. Bornova 
,, Vize 
,. Nighdiı 

Com. Ach. lnt. lst. Tophane 
Com. Ach . Placc Forte Tchanakkale 

,, 
,, 

Com. ~eh. lntend. Ankara 
Dir. Ecole Commcrce Maritime 
Dir. Ecole Fonction. Sanit. et Mare · 

chala Ferraux 

Municipalite Ankara 

" 
Vilayet Kodjaeli 

17-8-38 

9·8-38 
2 8-38 
1-8-38 
5-8-38 
5·8·.38 

29-7-38 
30-7-38 

26-7-38 
20·8-38 
10-8-38 
28-7-38 

5-8-38 
5-8-38 
6-8-38 
5-8-38 

28·7-38 
4·8·38 

9·8·38 
9-8·38 

28-7-38 

10 -

15 
15 
15 -
11 -
10 30 
11 

10 
15 -
10 -
11 -
10 -
11 
11 -
12 -

10 -

10 30 
12 -
15 -

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
200 pieces de bicheı d'une valeur estimative ele 

Ltqs seront achetees par voie d'adjudication sous P 
chetc le jeudi 8 septembre 1938 a il h. au Io' 
l'Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui dcsirent y prendre part doivent relJle 
la Presidence de la Commission le jour de l'adjud 
jusqu'a 10 h. leurs offres, une garantie provisO 
1500 Ltqs, les certificats exigcı par la loi et un ' 
cat de competencc delivrc par le Miniıtere des 1r 
Publics. 

Les cahiers des cbarges sont distribues gratui1 

a Ankara par le Service des Approvisioooemeot 
Haydarpacba par le Bureau de Reception. (4781) 

·. MÜTEAHH.fTLERİN .TA~İMİ~ 
~ . Memen~ô ·~e-s Fournis~el:JfS 

Salı 26.7.938 

Kükürt (Asit. Fabrikalar) .!\! 717 
Muıamba ve aepareıir (Tophane Lvz.) .~! 726 
Para ku&11 (D.D.Y.) .,; 738 
Transmisyon kayısı (D.D.Y.) .\ ; 748 
Me4e kalaı ve meşe dilme (D.D.Y.) ! ( 748 
Et (Bornova Aak. SAK) .\! 750 
Komutanlık ile erat binası inşaatı (M.M.V.) ~\! 750 
Kuzu eti (Bornova Ask . SAK) .\ : 752 
Testere, ltürok ve balta (İıt . P.T.T.) .,; 752 
Nohut (Çorlu Kor SAK) .\! 752 
Et: 12 t . (Bornova Aık. SAK) Jı! 753 
Muhtelif erxak ve benzin (Orman Fak. Mubay. Kom.) .\! 1 
Kartaaiye karne ve bilet (Ank. Beled.) .\! 755 
Mezbaha inşaah {Kadınhan Beled.) .\! 755 
Benı.in (Ank. Beled.) .\; 755 
Mua ve sıra (Eıkişehir Lisesi Dir .) ~\~ 755 
Cam ve boya (Ank. Belcd.) .\~ 755 
Elbise ve tulum (lst. Deniz Tic. Müd.) .\! 756 
Amasra limanında batık Rize ve Ş.tun vapurlarının çıkarıl• 

aın temizlenmesi (lst. Deniz Tic. Müd.) .\! 756 
Un (Milis Ask . SAK) .\! 756 
Şehir saatleri, siren dinamo ve motör (Erzurum imar Birliğ' 
Çımcnto (l:ıair Beled.J .\-:. 757 
Ben&İo • ,, ,\; 757 
Lağım iaş. (Trabzon Belcd.) .\~ 757 
* Ray (İzmir Beled.) .\~ 757 
Baskül (Anlt. Belcd.) .\ : 758 
Çelik boru tErzurum imar Birlifi) .M 758 
Sebze (Kayseri Aık. SAK! .\~ 759 
Benzin (Trakya U. Müfettiş.) .\:. 759 
Kanaliı:asyon ve ahşap köprü tamiri (Çankırı Beled.) .\! 1fl 
Meşe kömürü (Topiııane Lvz.) .\~ 761 
inhisarlar mamulatı nakli ( lnbiı . Kocaeli Başmüd .) .\ -:. 762 
Okuma salonuna yap. tadilat ve tamirat (Kartal Beled.) ·" 
Kartal rıhtım üzeri yollarının aafalt İnf . ,, " :\° 
Kaldırım inı. (Kartal Beled.) ;\~ 762 
La~ım inşaatı (Edirne Beled.) .\; 766 
Lüleci kili (Aık. Fabrikalar) N. 766 
Kalay nişadır pamuk (19'. Komut.) N. 767 
Defter, mukavva, bez v.s . (lııt. Defter.) N. 767 
Pirinç ve yulaf (lst. Komut .) N. 767 
Mıııır, darı keneYir v .a. (Aıalt. Lvz.) N. 767 
• Boş teneke (Ank. Lvz .) N. 767 

Mardi 26-7-938 

Soufre (F abr . MilitairH) No 717 
Toile ciree (lntend . Tophane) No 726 
Coffre·fort (Ch. de Fer Etat) No 738 
Counoie de transmisaion (Ch. de Fer Etat) No 748 b 
Madriert et chevrons en cb~ne (Ch. de Fer Etat) No 7A 
Viande (Cch. Ach. Milit. Bornova) No 750 • r 
Constr. bitisse pour Commandeıaent et şoldats (Min . oM· 
Vıande d'agneau (Com. Ach. Milit. Bornova) No 752 
Sciea, pellca et haches (P .T.T. lstanbul) No 752 1< 
Poiı·chiche (Com. Ach. Corpa d' Armee Tchorlou) N· 
Viande 12 t . (Com. Acb . Mil. Bornova) N. 753 

1
, 

Divcraes proviaionı et benzine (Com. Ach . Faculte Fo:.;, 
Fournitore burcau, caraets et biUets (Mun. Ank.) N. I 

Constr. abattoir (Mun Kadınhan) N . 755 
Ben:ıine (Mun. Ankara) N. 755 
Tables et banca (Dir. Lycec Eskichehir) N. 755 
Vitres et peinture (Mun. Ankara) N. 755 
Habits et touloums (Dir. Com. Marit. lst.) N. 756 ~ 
Renflouement bateaux Rize et Chahin et nettoyage 1'

0 

(Dir. Coıa . Marit. lat.) N. 756 
Farine (Com. Ach . Mil. Milas) N. 756 ı•' 
Comptcura, sirene, dyaamo et moteur (Union Reatıııır' 

ro•m) N. 757 
(Lire la saite e11 3me pare) 


