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"'t ü na kasalar 
M ln~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~:lrdad 1 Rabi camiıinin tamiri •n- . 
I<artal - ınşaatı: 3900 m. paz. 

açık elts. 

1714 -
2730 -
1787 31 134 05 

15-8-38 
18-8-38 
10-8-38 

11 -
11 -
11 -

isO 
Ceph M~k. okulunun tamiri 
lian •ne!ılt f&raj Ye hangar inşaatı 

Çorum Vakıflar Memur 
Akhisar Belediyeıi 
lıtubul Belediyesi 
Eskişehir Lvı. SAK 1-8-38 

11-8-38 
2·8-38 
9-8-38 

e kadar 
16 -
ll -
13 -

o 
f 

• 1 

rıl• 

Çö g~r ınşaatı: 2 ad. kapalı z. •49053 66 
paz. 956 79 • 
kapalı x. 17000 -

P •skel · · li esı ınşaatı 
a\ragaz . "h 

25649 46 

v b 1 ııtı ~al ocafına ait yaptır. temel bina, çatı 
Sar: aca inıaatı (şart. 85 kr.) 

d Ya 5 kim. mesafedeki ıu yolunun mulağa kn- paz. 
ş •r çelik boru ile yeniden döşenmeıi ıuretile in

i aatı (teınd) 
at. 'fek •1t 

4
31 

nı okulu bina11 tadilatı ve inşaatı (şart. kapalı x. 86126 72 
t' kr.) 
..:.skişehi • · . . · 
l\nk r Çıf toler yolu üzorınde esaslı şose tamm " 

•tada hip d . l . . paz o rom gışe erı ınşaııı · 

15976 05 
1509 58 

açık ekı. 

....._ltarl .. r K1· .k L -..!.::.:.!._ ını •e İspençiyari alat, Haslane . ev. 
A.ıtı ita orıyak: 1100 k. 
to Ç Ve hbb" t..c14• 

1 
1 nıalzcme: 85 kalem " 

L b · 38 kalem .kapalı z. 
" Orat livar malzemesi: 177 kalem açık eks. 

~ik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
1\ ----

1496 -
1797 -
7000 -
4000 

kapalı z. 26255 -Ydın el k . 
lrıij e trılt santralının tevaii için muharrık ve 

\rellıt IDakinalar (şart. 125 kr.) 

Men 
p.~at, Elbise, Kundura, Ç~aşır v.s. 
ıja 

tlb·rnı: 300o tak. ••e· 5 Ş,Pk . 8 tak. 
P•tıııı~: 58 ad. 
lt.tik ~orap: 3621 çift 

Çıtoae: 80 çift 

Nakı· 
S~at - Boşaltma · Yükletme 

1 ııop.c; 
Poata erae arasında poıta nakliyatı 

11•1diyah 

*rest ... T-LL __ _ 
~tlr~~· 

•laa: 40 m3 (temd) 

~hruk ~ ~zin, Makine yaglan v. s. 
ıııot: 50 . 
i'•t: 

3 
t.- makine yağı: 3.5 t.· benzin: 2250 iv 

~-~ine Oo k .. ürtüpü: 100 k. 
Ycı~ı· ~ağı: 700 k.- konpresör ya2ı: 700 k.· ız-reı 

ad · ~so k 

paz. ~eh. 2 50 
açık ekı. bf'h. 22 -

., 
paz. 

• 

açık ekı. 

,, 

paz. 

kapalı z. 

açık eks. 

130 50 
977 97 
480 -

9480 -

5560 -

462 -

>..ı ıın: 667 • 
1ft Otorin• 80t. 

· t . (temd) 

kapalı z. 
paa. 

5336 -
5600 -

2 

·' 
~tef11 .... :1. 
Be-~ 

fer k·ı 
6Q •<J' oluk varyoz: 60 ad. · sekixer kiloluk vaıyoz: 

.., Yıb ·• ınanila küıkü demiri: 30 ad.· tırmık: 50 ad. 
1 Ohlı 111: 90 ad. 
A.ı ın, fid 

ellıin •n v.ı.: 78 kalem 
t•ın1 J11ın rnatra: 727 ad. 

1 
•lıst• eıniri: 1 t.- yuvarlak demir: 15 t. 

11., .... ıo ooo m3 
.., 1 cetveli· 1" d t G 1 . - ··ı·· h t e i: 30 · "' a e o yevın ıurgu u e~ap co • 

Ç1nk0 ad,. deldinatuvar cetveli: 27 ad. (temd) 
kurş Ve teneke levha niıadır, tux ruhu, kalay ve 

Si, k Un: 6 kalem ' 
l' •rışt 
tltıik .ırtııa cihazı: 1 ad. 
!:: Çınko tozu: 3 t. 

""'-tıak z 
t~~Et, Sebze v. s. 
\, ltıekı· k 

145 r ıılar. 1 
un: 180 t. 

tt: 63 972 t. 
Un: 'l ,5 t .• un: 22 7 1 
S '08 t · t. 
y~•r eti: 5JŞ•rt . 125 kr.) (temd) 

1
, ııı.,. ~.. t. ) s•de . ..,... t. 

~ .... ,:·~, 11.100 L 

!( "il: 58 5 ~. 
11rıı ·· ' t.- karpuz: 58 5 t. 
Q U:tüın• 120 ' e •li: 60Q. 35 it.- k. kayısı: 1825 it.- k. ı.er· 

~ 11~dıy k k.- it. vişne: 50 k. (temd) 
ı. lıtu so •rdırıl11aa11: 500 t. 
"'oyu hrı: 75 t 
lı\o rı cıti: 6 8 . 

}'un •ti- ' t, (temd) 
a... • lO t. (temd) 

" "" .. ad U~avedeler 
lıtı• 27 

ıır•ti' ~<;.~.Od 50 kental 
ot ~~h unu 

u ııırçilo 
cuvalı: 1660 ad. 

paz . 

aç. ekı. 
paz. 

317l 80 
1068 69 

açık eks. 3410 -
kapalı z. 12400 -

açık eks. 

" 

kapalı z. 
kapalı z. 

,, 
,, 
" 

açık ekı. 

paı. 

11ç. ekı. 

" 

920 -

500 -

1000 
3000 -

21366 -
58320 -

o 12 

4410 -

4972 50 

kapalı z. 7500 -
açık ekı. 4500 -

" 
" 

açık art. 

" 
pU:· 

2244 -
3900 -

550 -

273 -

3679 02 
71 76 

1275 -

1927 75 

5557 -

1198 29 
113 22 

112 20 
134 81 
525 -
300 -

1969 13 

563 50 
95 75 
10 -
74 -
36 -

711 -

34 65 

400 -

52 -

2'J.7 96 
81 -

'.l55 75 
930 -

73 50 

37 50 

75 -
225 -

1602 45 
4374 -

1872 -
907 50 
330 75 

373 -
259 09 

562 50 
337 50 
169 -
293 -

41 25 

21 -

,, 
lıtanbul Belediyesi 
lzmir Belediyesi 

Saray Bolediyeıi 

İst. Nafıa Müd. 

Eski;ehir Nafıa Müd. 
Ankara Valiliği 

22-8-38 

15-8-38 

15-8-38 
11-8-38 

14 -

10 -

15 30 
9 -

lıtanbul Belediytsi 
lst. Sıhhi Mües. SAK 
M. M. V. SAK 

10-8-38 11 -
10-8-38 10 -

12-9-38 9 30 
,, 12·9-38 9 -

Aydın Belediyesi 1-9-38 11 --

lst. Sıhhi Mütsseseler 
l1mir Belediyesi 

,, 
Güm. Muh. G. K. İet. SAK 

,, 

Sinop P.T.T. Müd. 
,, 

M. M. V. SAK 

Tire Belediye1i 

İstanbul Belediyesi 

Vize Aık. SAK 
let. Sıtıııa Mücad. Riyaaeti 

Edirne Vilayet 

lstanbul Belediyesi 
Güm. Muh. G. K. lst. SAK 

D. D. yo ları Haydarpaşa 
., Balıkesir 

Haı bı Gen. Dir. Ankara 

M. M. V. SAK 

" 
• 

10-8-38 
5-8-38 
!>·8-38 
3-8-38 
3-8-38 

2-8-38 
2-8-38 

5·8-38 

5-8-38 

12-8-38 

13·8-38 
1-8-38 

16-8-38 

10-8-38 
3-8·38 

11-8·38 
15-8-38 
30-7-38 

12-8-38 

1'.l·9-38 
12-9-38 

Edirne Jandr. Erat Okul. Koıa. 10·8-38 
Vize Aık. SAK 18-8-38 
Isparta Ask. SAK 12-8-38 
Safunbolu Ask. SAK 15 8-38 

" Vize Ask. SAK 
,, 

Tophane Lvz. SAK 
lıtaubul Belediyesi 

Anlc. Lvz. Amirliği SAK 
,, 

lıt. Komut. SAK 

" 

13-8-38 
18-8-38 

5·8-38 
10 8·38 

5-8-38 

13-8-3& 
16-8·38 
1-8·38 
1-8-38 

Bafra Orman ldareıi 1·8-3i 
" 2-8-38 

lıt. Aık. Fabrikalar SAK 23-8-38 

.. 

10 3 ) 
13 -
13 -
10 30 
11 -

12 -
12 -

10 -

10 -

11 -

11 -
13 -

12 -

11 -
10 -
10 30 
10 -
ıo -

10 -

10 -
10 30 

15 -
15 -

11-15 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 
11 -

12 -
12 -
10 30 
11 -

10 -
10 -
14 -

et) MÜNAKASALAR 

ln,aat · Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Konya Vilayet Daimi Encümeninden : 
Keçili deresinde yapılacak olan 1173 lira 55 kuruş ke

şif bedelli bent in~ası işi 20 gün müddetle açik ek:siltmeyc 
çıkarılmıştır. Eksiltme 9.8.938 sah günü saat 10 da Vilayet 
Daimi encümeni odasında yapılacaktır. ,;\luvakkat temınat 88 
liradır. Bu işe ait fenni <lo::>ya Nafıa dairesinde görülebilir. 
Taliplerin Nafıa müdürlüğünden alacakları vesika ve 938 
yılına ait Liearet odasına kayıtli olduklarını gösterir vesilrn
ları ile 88 liralık muvakkat teminat makbuz veya mulebsr 
banka ıneltublarını hamilen birinci maddede yazılı gün ve 
saatte Vilayet Daimi encümcniuc müracaatları ilan olunur . 

Beyşehir Jandarma Komutanhğmdan: 
Beyşehir kazası Doğan bey, Manastır, ve Kıreli nahiye· 

lerinin beşer yüz lira muhammen bedel ile üç adet kara· 
kol binasının eksiltme suretile ihalesi icra edileceğinden 
taliplerin yüıde 1,5 muvakkat teminatlarile 5 ağustos 938 
cuma günü saat IJ de Beyşehir Jandarma komutanlığın· 
da müteşekkil komisyona ve bu hu.susda izahat almak ve 
ve teklif mektubları vermek istiyenlerio meıkur tarihe 
kadar Jandarma komutanlığına müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Ankara Bilge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 
Ankarada açılmış olan kız enstitüleri ve bölge sanat 

okulları sergisinde birinci keşifnamesine göre bazı tami· 
rat yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1136 kuruştur. 

İstekliler şartnameyi ıörmek üzere hergün okul idare· 
sine müracaatları ve eksiltmeye gireceklerin de nafıa 
müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası ve yüzde 
7,5 teminat akçalariyle birlikte 18.938 tarihine rastlıyan 
pazartesi saat 12 de okullar saj'ışmanlıiında toplanacak 
olan alım satım komisyonuna müracaatları. 

Yozgad Vila} el Daimi Encümeninden : 
900 lira muhammen keşif tutarlı Hususi idare akaralın· 

dan Ilükfımcl binası ittihaz edilen yerin bahçesinde yapıla
cak havuz ve su yolu t 5 gün müddetle açık eksiltmeye va
zedilmiştir. Eesiltmc 30.7.938 cumartesi saat 10 da Vilayet 
Daimi cncümenin<le yapılacaktır, Bu husu:::a ait keşif ve şart 
nameyi talipler her gün Vilayet Daimi encümeninde görebi· 
lirler. Tayin odileu giin V•} -aalte taliplerin ° o 7,5 muvak
kat teminatla müracaatları ilAn olunur. 

Çorum Vakıflar Memurluğundaa : 
Muradı rabi camiine ait 105-t lira 25 kuruş koşiflı baya pen· 

cere çerçiveleri ve saireye ait tamirat ile 660 lira ke,ifli 300 met 
re murabbaı kurtun tefrişatı tS-7-~38 gilnünden itibaren bir ay 
müddetle eksiltmeye konul'llUftur. lh!llesi 15-8-938 giln ve uat 
J 1 de icra kılınacağından ekıiltmeye ittirak adenlerin evkaf dai
re.ine müracaatları ilan olunur. 

Bingöl Vilayeti Defterdarlığından: 
Ekıiltmeye konan iş: Bingöl ili Kiği ilçeıinde yapılacak bükü· 

met konağının bir kısım mabemeıile tamamının itçiliği 

olup 12788,68 lira ketif bedelle 15.7.938 tarihinden itibaren 20 
ıün miiddetle Ye kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. 

Bu işe ait tartnam• ve evrak şunlardır: 
Kapalı eksiltme şartnameei, mukavele projeei, bayındırlık İf· 

leri genel tarlname.f, fenni ve huıuai şartname, •İlıilei fiat, met
raj bula1&i ketif ve projeler. 

İatekliler bu evrakı Elazığ ve Bingöl Nafıa MüdürUUderile 
Kiği malmüdürlüğünde ıarebilirler. 

Ekıiltme 30.7.938 cumarteıi 1&at J 1 de il merkezi olan Çapak
çuda defterdarlık odasında yapılacaktır. 

Ekıillmeye ıirebilmek için 95ı,15 lira muvakkat teminat ver· 
meleri lazımdır. 

Akhisar Belediye Riyasetinden: 
2730 lira keşif bedelli Akhisarda Fahrettin paşa cad

desi 3900 metreli~ kaldırım inşası eksilimesine istekli 
çıkmadığandan t 8.8 938 tarihine müsadif t>erşembe günü 
saat on bire kadar biray içinde çıkacek ve layık had 
teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle verilecektir. 

Bu işe ait fenni ve ihale şartnamesiyle keşifname Ak
hisar belediyesinden istenebilir. 

Eksiltme pazarlık ıuretiyle yapılacaktır. 
Pazarlık için tatil günlerinden maada bir ay müddet 

içinde hergün Akhisar belediyesine müracaat olunabilir. 



Sayfa 2 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

İzmit' le kdğıt ve ellüloz fahri kalan ınüştemilatmdan kan
tin binası, garaj ve methal binası ile müdüriyet binasında 
1alıoratuvar kısmı tAvsiatı inşaatt vahidi fiyat esasiyle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. İ~hu inşaatın mu· 
hammen keşif bedeli 92252,49 liradır. Eksiltme evrakı 5 li
ra mukabilinde Sümerhank inşaat şubtsinden alınabilir. Ek
siltme 6 ağustos 938 cumartesi günü saat 12 de Ankara'da 
Sümerbank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. t\luvakkat te
minat miktarı 5870 liradır. İstekliler ihale günüuden en az 
üç gun evvel Sümerbank in~a.ıt şubesine gelerek kantin, 
hastane, gazino ve otel gibi asgari 600 .... 0 lira kıymetinde 

tek hir bina inşa ettiklerine dair yetlı-rinde bulunan vesika
ları ibraz etmiye ve bu ana kadar yapmış oldukları her ne
vi inşaatın bir listesini vermiye ve bu işler hakkında aldık

ları vesaiki gfü;termiye ve bu hususta kimlerden malumat 
alınabileceğini ve hangi bankalarla muamelede bulundukları· 
nı hildirmiye mecburdurlar. Banka yapacağı araştırmaların 
neticesine göre istekliye süzü geçen eksiltmeye iştirak ede
hilmrsi için icabı-:den v~sikayı verip vermemekte sarbesttir. 

İzmir Belediyesinden: 
Yediyüz on dokuz lira otuz kuruş bedeli keşifli Hatay 

caddesinin talebe çayırı önüne rastlayan kısmının şose o· 
larak esaslı tamiri işi baş mühendislikten tedarik edilecek 1 

lteşif ve şartnamesi veçbile ve açık eksiltme i~e ihalesi \ 
2.8.938 sah günü saat 13 e temdid edilmiştir, iştirak et-

1

. 
mek istiyenler elli dört lircılık muvakkat teminat makbu· 
zu ••ya banka teminat mektubu ile ıöylenen gün ve saat-

1 te encümene gelirler. j 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstekliler Ticaret odaıı vesikası ve 113 lira 22 kuruttuk temi
nat makbuzu veya Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet veaika
sile birlikte sö:ıü reçen gün saat 9 da daimi encümene gelmeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde herıün gö
rebilirler. 

••• 
Garaj, hangar ve cephanelik in~aatı. Bak: Harici aı;k. kı· 

taatı ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ls11ençiyari alat:__ 

Mersin Belediye Reisliğinden: 
15.7.38 tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 

konulmuş olan 10 ton solfat dalomin ile üç tüp klor ga· 
zını teahhüde talip çıkmadığından do!ayı ihale müddeti 
10 gün uzatılmıştır. Bu maddeleri satmaya talip olanların 
27.7.938 çarşamba günü saat l 1 de belediye dairesinde 
toplanacak encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

İslanb ul Sıhhi Müessesel~r Arttırma ve Eksiltme Komi3yonundan 
Heybeliada Verem Sanatoıyomuna lazım olan 85 kalem 

ilac ve tıbbi malzeme açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 

10.8.938 çarşamlıa giinü saat 10 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Mürlürlüğii binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır . Muhammen fiat t 797 liradır. Muvakkat garanti 
134 lira 83 kuruştur. İste ~ lilt:r şartnameyi hergün Komisyon 
da görebilirler. İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesi
kasile 2490 sayılı kanunda yazılı bdgelcr ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektnbile birlikte bel 
li gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

j M. M. Vek&leti Sahnalma Komisyonundan 
Eskişehir Nafta Müdürlüğünden: 1 Hepsine tahmin edilen fiatı 4000 lira olan 177 kalem liboratu-

fukişehir Çifteler yolunun 13+000 ·21+900 kilometreleri ara- var malzemesi açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 
sında 15976.05 lira keşif bedc;,lli şose esaslı tamiratı 25.7.938 ta- Eluiltme 12 eylul 38 pazartesi günG saat 9 da Ankarada M. M. 
rlhinden 15.8.938 pazıırteai günü saat 15.30 za kadar kapalı zarf V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme viliyet daimi encüme· ilk teminat 300 lira olup liste ve şartnamesi komisyonda ıörü-
nindc yapılacaktır. Muvakkat teminat 1198.20 liradır. lür. 

Bu işe aıt ketif, grafik, fenni, şartname, mukavele projeai ve Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
eksiltme şartnameleri her zaman nafıa müdürlüğünde görülebilir. 2 ve 3cii maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve saatin· 

isteklilerin bu ribi işleri yaptıklarına dair nafıa vekaletinden 1 de komisyonda bulunmaları. 
alınmış müteahhitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üzere 1 • • • Hepsine tahmin edilen fiatı 7 bin lira olan 138 kalem ecza 
ticaret odası vesikasını, teklif mektublarına eklemeleri şarttır. 1 kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Teklif mektubları ihale saatinden laakal bir saat enel makbuz Eksiltme 12 eyliil 938 pa:ıartesi günü saat 9,30 da Ankarada M. 
mukabilinde daimi encümen riyasetine tevdi edilecektir. Postada M. ~ V. Satınalma ko:nisyonunda yapılacaktır. 
vaki olacak toahh6r kabul edilmez. İlk teminat 525 liradır. 

Şartnamesi bedelsiz olarak komisyonda görülür. 

f smir Belediyesinden Eksiltmeye rirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ı ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektubla

rını behemehal eksiltme günü saat 8,30 a kadar M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermiş bulunmaları. 

Alsancakta Havagazı fabrika11 binası dahilinde yaptırılacak Ha
vagazı istihsal ocağına aid temel bina, çatı ve baca in,aah vahidi 
fiatlar esası Üzerinden 24.7.38 tarihinden ~htibareıı 15 gün müddet-

1 
le kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. işin heyeti umumiyesinin 
muhammen keşif bedeli oıı yedi bin lira olup muvakkat teminat 
ıniktarı J275 liradır. Vahidi fiat cetvelleri proje, keşif ve şartna
mesi 85 kuruş bedel mukabilinde Havagazı Müdürlüğünden tedarik ı 

• * • 
l IOO kilo amonyak alınacaktır. Bak: ı~ t. Bel. ilanlarına. 

1 l 

edilir. Taşradan istiyenler posta ücretini ayrıca göndermelidirler. Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Kapalı zarflı ihalesi 9 .8.38 salı günü saat 13 de Belediye En- , ·-------

cümeniııdc yapılacaktır. iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun· ta
rifi dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarını ihale tarihi olan • 
9.8.38 aalı günü azami saat 12 ye kadar encümen Reisliğine verme
lidirler. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
15-8-38 pazartesi günü saat 11 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğün

de 86126.72 lira keşif bedelli fstanbul Teknik okulu tedrisat bina
sı tadilat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, P.roje, keşif hulasasile buna müteferri diS"er evrak 431 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 5557 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az 50000 liralık bu işe ben

zer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istina· 
den Nafıa Vekiletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret 
Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 15.8.938 pazartesi günil 
saat 10 a kadar İstanbul Nafıa Müdürliltüne vermeleri. 

Saray Belediyesinden: 
Sııraya 5 kilometre mesafedeki kaynaktan başlayan eski su 

yolunun mcskür kayrıaktan kasaba kenaJındaki maalata 
kadar çelik boru ile yeniden döşenmesi ıuretilc inşasına kapalı 
zarf usulile talıp çıkmadığından bu kcrre 22.7.938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle vepazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

İşin muhammen bedeli 25,694 lira 46 kuruttur. 
istekliler bu ite aid şartname, proje naair evrakı belediye• 

den parasız alınabillr. 
Eksiltme 22.8.938 tarihine raalıyan pa:ıarteai günü saat 14 te 

belediye bina11nda toplanacak Belediye encilmeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklllarin atatıda yazılı teminat 

ve vesaiki ayni rün ve ayni saate kadar Encümen raislitine tes
lim etmeleri lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16, 17 inci maddelerine uygun 1927 
lira 75 kuruş muvakkat teminat. 

B Kanuaun tayin ettiği vesikalar 
Bu iş hakkında fazla izahat almak ieteyenlerin Belediye encü· 

meni reisliğine müracaat etmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 
K~if bedeli 1509 lira 58 kuruştan ibaret bulunan hipodrom bah

sı müşterek kişelcrinin ilavei inşaata pazarlıia konulmuştur. 
Pazarlık 11.8.938 perşembe rünü saat 9 da Vilayet daiıiıi en

cümende yapılacaktır. 

Aydın Belediyesinden: 
Eksiltmiye konulan iş: Aydın elektrik aantralının tevsii için 

26255 lira ketif bedelli muharrik ve mü vellit makineler satın alın
ma11 ve tesisatulır. Bu işe ait evrak şunlardır: Ekıiltme şartna
mesi, Mukavele projesi, Genel şartname. Bu evraklar Belediye 
fen Müdürlüğünde görülebilir ve 125 kuruş mukabilinde utın a· 
lınabilir. Bu işin ibaleai 1 eylul 938 perşembe güoü saat 11 de 
kapalı zarf uıulile Aydın Belediyesi Daimi Encümeninde yapıla· 

caktır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1969 lira 13 kurut· 
luk teminat vermesi lizımdır. 

j Mensucat -Elbise-Kundura -Çamaşır v.s. 

1 İzmir Belediyesinden: 
1 Beher takımı 22 liradan 1276 lira muhammen bedelle itfaiye 
müstahdemine yaptırılacak 58 takım elbise itfaiye müdürlüğündeki 

1

, nümune ve şartnamesi veçhile açık ekıiltmeye konulmuttur. 
İhalesi 5.8.938 cuma günü saat 13 tedir. İttirak etmek isteyen

i lcr 95 lira 75 kuruıluk munkkat teminat makbuzu veya banka 
ı teminat mektubile söylenen gün ve saatle encümene gelirler. 

1 • • • Beheri 2 lira 25 kuruştan 130 lira 50 kuruş muhammen-
badelle itfaiye müatahdaminine yaptırılacak 58 adet ıapka itfaiye 
müdürlütündeki nümune ve şartnamesi veçhile açık eks itmeye 
konulmuştur. İbaleai 5.8.938 cuma ıünü saat 13 tedir. iştirak et
mek isteyenler JO Hralık muVllkkat teminat makbuzu ile söylenen 

ırün Ye aaatte encümene gelirler. 

Gümrük Muhafaz!\ Genel Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan: 

İstanbul 

Eşyanın cinsi Miktara Tasmlanan İlk 
tutarı teminatı 

lira kr. lira kr. 
aleminyum matra 727 tane 1068 69 81 
Pamuk çorap 3621 cift 977 57 14 
Lastik çizme 80 " 480 36 

İhalesi 3.8.938 çarşamba günü saat tO dan 11 e kadar 
yapılacaktır. 

Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün Te saatlerinde 
pazarlıklara yapılacaktır. Ş;&rtııame ve evsafları Komisyon
dadır. Görülebilir. 

26 Temmuz 1A38 

• • • 
15 hin 9ift yemem alınacaktır. Hak: Harici ask. kıtaatı 

ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 
Sinop Poıta Telgraf ve Telefon Müdürlög-llnden: 

Kartılıklı haftada iki seferli 21 lira 50 kuruş e!lki 2~ lira muhalll' 
men ayhk ücreti Sinop - Gerze postaaı (Hayvan ve otomobille) 2 ~ 
~usto• Hlı günü ıaat 12 de ihalesi icra kılınmak üzere 16.7. 9 
tarihinden itibaren onbeş gfio müddetle açık eksiltmeye konulmuştur• 
İsteklilerin Poata ve telgraf müdtirliltüne müracaatları ilin olunur. 

• • • Her vapur geldikçe Posta alıp vermesi meşrut 40 lira eski ~e 
40 lira muhammen bedelli vapur kayık postaaı 2.8.38 salı günU sı•t 
12 de ihalesi icra kılınmak üıere 16-7-938 tarihinden itibaren onbtf 
gtln müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. isteklilerin posta ve tel 
graf müdürlütüne müracaatları ilan olunur . 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa V ekileti Sabnalma Komiıyonundan: 
16.7.938 cumartesi gfinü saat 11 de müteahhit nam ve he•'' 

hına satın alınacağı ilan edilen va 9840 lira tahmini fiatı 01111 

40 metre mikabı gürgen kalasa eksiltme günü istekli cıkmad•t1' 
dan bir ay içiade panrlıkla satın alınacaktır. 

1 
Pazarlığı 5 ağustos 938 cuma günü saat 10 da MMV satıoalO'. 

komisyonunda yapılacakbr. İlk teminat 711 lira olup şartnarnefl 
bedelsiz olarak komiayondan alınır. Eksiitmeye girecekler kanır 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve üç\lncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte pazarlık günü ve saatinde komisyoııd• 
bulunmaları. 
~!'!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~-"" 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Vazıh~ne Malzemesi 

Tire Belediye Reisliğinden: 
Belediyemiz ve müessesesinin l938 mali yılı matbu c':· 

rak ve defterl ··r ihtiyacah 13.7.938 tarihinden 29.7.938 tarı· 
him~ kadar on yerfi gün müddetle açık eksiltmeye konulıntİf 
tur. Açık eksiltmeye konulan 61 kalem matbu evrak .'t 
ciefteıin muhammen bedeli 82575 ı:ıekiz yüı yirmi beş hı1 
yetmiş beş kuruştur. 

isteklilerin yukarıda yazılı muhammen hedelin 
7,5 ni<.ıbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1938 yılı ticS' 
ret odası kay1t VC!:iİkalariic birlikte 29.7.938 tarihine rast\S' 
yan cuma günü saat 11,30 da Lelediyemiz Daimi encüıneJ11' 

ne ~üracaatlıuı şa~ttı: ME -O" -==- 7""H ft'"R' UW-C Oft=+"' __ .,...-.1 
LE - - -

Mahrukat Benzin-!t\akine ya~lart v. s. 

Tire Belediye Reisliğinden: 
01 Belediyemiz ve müessesesinin 938 mali yılı mevnd 

müşteil ihtiyacatmın muhammen bedellerinde geroken t~ 
dilat yapılarak yeniden ve 20.7.938 tarihinden 5.8 g 
tarihine kadar on yedi gün müddetle kapalı zarf usulil' 
eksiltmesine konulmuştur. 

Ekıiltmcye konulan ihtiyacatın: 
Muham bedeli 

lira kilo Nevileri 
4225 50000 Mazot 
735 3500 8 ve 4 sıfır ınakma yagı 
495 2250 Benzin 
45 300 Gaz 
60 100 Stopi 

lsteklileria muhammen bedelin yüz.de 7,5 buçuk nisbe 

tibdeki muvakkat teminat akçesi ve 938 mali yıla ticare 
odası sicil kayıt vesikalarile eksiltme şartnamesinin t•; 
dikli bir suretini teklifnamelerine lcffederek 5,8.938 cıJ 

1 
günü saat ona ~adar malcbuz mukabilinde belediyeıı1İ1 

tevdi etmeleri şarttır. 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma, Ekıiltme 
Komisyonundan: . 

1 
İhale günü teklif edilen bedeli haddi layıkında görüle1Jl1~ 

mücadelemiz ihtiyacı için alınacak 80 ,ton motörinin paıarlı 
ihalesi 1 ağustos 9Js pazartesi günü aaat 13 te yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 5600 liradır. Kanuni şartlara haiz iıteklil~I 
vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale ıı;, 

vakti muayyeninde Kadıköy, Moda c:ıddeai 91 numaralı Mücll 
Riyaseti binasındaki Komisyonumuza gelmeleri ilin olunur. 

• • • 
ı l ~ Odun ve mangal kömürü alınucaıctır. Bak: stanbıı ~ 

hi müesseseler A, E. K. ilanlarına. 
• • * r 300 ton kok kömiirii alınacaktır. Hak: f t. Vakıftar 

rektörliiğü ilanlarına . 
• •• 

700 kilo makina ya~ı, 700 k. komprö ~ör yağı 
alınacaktı r. Bak. lst. Beld. il!nlanna. 

••• 
667 t. odun alınacaktır. Hak: Harici 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresiııd 
Muham~en bedeli 20 bin lira olan 200 adat vagon muş•"', 

8.9.38 perşembe günü saat 11 de kapalı zarf uıulile Anlı' 
idare binuında ıatın alınacaktır. t 

Bu ite girmek isti yenlerin 1500 liralık muvakkat temin• 
1 

kanunun tayin ettiti vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesi"ıt', 
tekliflerini aynı gün aaat 1 O a kadar Komisyon reisliğine ~et' 
leri ltzımdır. Ankarada Malzcmedairesiaden, HaydarP' 

TeHlllm n an·k t•flitinden datıtılacaktır. 
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Edirne Vilayetinden: 
Beherinin Mecmu vez· Beher kilo Yekun 

Adet kilosu L K 60 ni kilo fiah . . 
60 5 300 40 120 Beşer kiloluk varyüz 

8 480 40 192 sekizer ,, ,, 3o 15 450 50 225 Manila küskü demiri 
50 1 
90 

,2;;0 Danesi 100 50 Tırmık 
1,6()() 110 99 Yaba 

1\ Emaneten infaaına devam edilmekte olan Uzunköprü Keşan ve 
... eşan- Malkara yollaaına muktazi yukarıda cins ve nevi ve kıy-
·••etleri 1 k T l' l r' Yazı ı alit ve edevat pazarlıkla satın almaca tır. a ıp e· 
,~n 

1
52 liralık teminat makbuzlarile birlikte 16.8.938 salı günü sa· 
2 de vilayet daimi encümenine g~lmel eri. 

. A<lıma belediye lHyasPtinde.n ; 
. Bır adet imdaJı sıhhi otomolıili ile l.ıir ndct idrolik 'e· 

Vtrın . 
b' e tertıbatlı çakıl ve kum nakline ınahsuı; kam on ve 
d ·ır a?et de buz mıldiııe mnh uc; kamyona tıı li:p çıkrnn lığııı· 
b~~ ~hale ınüdıic ti on gnn uıntılını~l~r . lındadı !:i ilılıi ntumo 
k:tıın ~.nuhammun bedeli 3150 lira, dııvirmc t~1rti~mtlı .ça
l n~klıne mah~us kmnyonu11 muhammen hedelı 3~00 hra, 
luz nakline mulısus kaınypnuu muhammen bedeli 2500 li
ra~ır. İmdadı sıhhi otomolıili için muvakkat lt!minat 237 lira 
ça kıl nakliye kam yonunun muvakkat teminatı 26S Ji ru, huz 
•ıa li k 1 . ye ·amyonu muvakkat teminutt 188 liradır. halelen 
ıı~u --tcı u • · · · · d b 1 <l' ·· n . n Olrıncı (>nznrtesı giinü saat Oll n e e ıyc enCU· 
ıeııınde yapiJac11ktır . 

li Hırtl\ Genel Direktörlüğiinden. 
ııd t ıırta Gn. Drk. için eksiltmeye konulan 14 adet in var ,cetveli, 30 
lrıt~ Golyevin sürgülü hesap cetveli, 27 ad et dek.linatuvara talip ~ık· 
G 1~1ndan tekrar eksil tmeye konulm uştur. Eksıltmc cebecide Hrt. 
t ... ~· rk. binas ında !'atın rılmn komisyonunda 30 temmuz 938 cumar-
-=s ı en~ ~ 

kat <> "llU saat 10 da yapılacaktır. Muhammen hedeli 910 lira, muvak· 
.. teın· k tub ınatı 73 lira 50 kuruş olup vezne makbuzu veya banka me • 
ı,/ h bul olunur (9te\dilerin yukarıda yazılı giin ve sutte teminat· 

ıyJe bi rlıkte komisyona gelmeleri . 

Devlet Demiryolları ve Limanı:: İşletme U. fdarednden 

Ilı Muhaın rnen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23 X 63 mm lik la
\'ue. demiri 15000 kilo JO mm lik Vo! 15 bin kilo da 14 m/ m lik 
• Yaı\ k 

10 
a demir 1 l Ağus os 938 perşenıbe günü sMt 

ille.·~ ?a Haydarpaşa.da ınr bina51 içindeki _ S"tınal-
&u • 0ınısyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
'75 ~fe girmek iıteyenl~rin kanunun tayin ettiği vesaik ve 255 lira 
kad Uruştuk muvakkat leminatlaıil bil"liktc eksiltme güuü saatine 
liu ~r Komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
da? arpafadn gar :ıinnsıııd k i Komisyon larnfından parasız olarak 

ı;tlılrnakt d a ır. 

d ıt • " Muhammen bedeli ile bulunduğu yer miktıır ve evsafı aşagı 
ııııd :ı: 1 t l s' 15.8.938 pauırt i günü snat 10 <lı:ı kap:ıJı zarf u
iş "'. B ıl k..:s 'rd Üçii cü İşlel n e b:nasındn &n tın alınacakln·. Bu 
249()R•rnıck ;stiycnler in H30 lira muvnkkat te n inal ve rmeleri ve 

l.'7,9
37

No: h kanunun tayiıı ettiğ i vesikaları ve Rosmi gazetenin 
'lallı ıun ve 35i5 nu narnlı nüsha~ında intişar etnıiş olan talimat 
knd e dairesinde alınmıı vesika ve tekliflerini ayni güıı saat 9 a 
li İ td lt Konı isyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Balıke 
11~ : 3 Üncü işletme Müdürlüğünde ve Manisa istasyonunda para· 
Saı a~ıtılrnaktadır. 

•alın bulunduğu 
Yer 

~eııe 
t88 ınen-Mani1a is

Yoııla 
rı arasında 

Kilonıet-

rcsı 

41-50 

Cinsi 

Toplama 
knma 

Miktarı 

M3 

10000 

Muham. 
bedeli 
Lira 

12400 

li M. M. Vekaleti Satınalnıe Komisyonundan 
lerıekepsiuin tahmin edilen fiatı 500 lira olan nltı kalem çinko ve 
•atırı e levhil ile ıı i şadır, tuzruhu. kalay, kurşun eksiltme suretiyle 

l! alınacaktır. 
ıı}llı kkailtınc 12 ağustos 38 cuma günü sal\t 10 da M. M. V. satın

a o . 
:E'.k . ınısyonund yapılacaktır. 

•a ~ sıltıneye girecekler 37,5 liralık teminatlarile birlikte eksiltme 
•tınd M 

• e · M. V. satınalma ko. da bulunmaları. 
fab:ik• Tahmin edilen fiatı 1000 [!ra olan Wcrııer und Pfleiderrer 
&is k asnun Simplex markalı ve 13-Wx-BS büyüklüğünde bir adet 

E~r'.flırına cihazı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
•l1tı ksıltrne 12 eylül 38 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. satın-

a o d . 
iık · .• yapılacaktır. .ı 
E:k .teının"t 75 lira olup şartnamesi komisyonda "görülür. 

tün •ıltıneyc ıirecekler kanuni teminatlarile birlikle eksiltme :e ••atinde M. M. V. satınalma komi.ııyonunda bulunmaları. 
llçık * ~ahnıin edilen fiatı 3000lirra olan üç ton teknik çinko tozu 
•i gü e~aıltnıe ile !atın nlınacaklır. Eksiltme 12 eylül 938 pazarte
Yıtı:>ıl:u saat ,10,30 da Ankarada M.M.V. Satınalma Komisyonunda 
da &·· caktır. ilk teminat 225 liradır. Şartnamesi parasız ola tak Ko. 

e.Ot-1 -kanu u ur. Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
llle ~un 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belıelerle birlikle eksilt

run Ve saatinde M.M.V. Salınalma Komisyonunda bulunmaları. 
* • • 727 

S\itu, adet aleminyum matra alıııacaktır. 
· ı ıunrla G.. k h . G l K l arı1 umrii mu afaıa ene . omut. na. 

l3ak: Mensucat 
lst. S.A.K 

----~::"!!=r:::;~~~,.....--11:1"'. 
P. ' --· - ~---- -·-r- -
-.f Zai( l 
~ahire, Et ve Sebze : 

·r al~~~anbul Komutaulığı Satınalma Komiıyonundan: 
At Vki IK çıknıad>i'tndan ihalesi 10 srün uzatılan Çatalca Müstakem 
l'llıı er .0ınutanlığ, birliklerile revirinin ihtiyacı olan 6800 kilo ko-
lO 3 ınııı a k k -,u . - .. t • O d çı e ıiltme ile ihalesi 1 ağustos 9.xJ pazartesı gunu sna 
litlldır. Ş Yapılacaktır. Muhammen tutarı 2244 liradır.İlk teminat 169 
lellıitıat artnaıncsi her ırün komiıyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
C(i llıadd tna~buz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün
da 1<0 elerınde yazılı vesikalaıile ihale rünü belli saatte Fındıklı· ı 

lllutauı k . 1 ıatınalma komisyonuna gelmelerı. 

• 

MUNAKASA GAZETESİ 

• •. Talibi çıkmadığından ihalesi 10 gün uzatılan Karadediz 
Botazı birliklerile revirinin sendik ihtiyacı olan 10000 kilo koyun 
etinin açık eksiltmesi ile ihale 1 ağustos 38 pazartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. Muhuınmen tutarı 3900 liradır. ilk teminatı 293 
liradır. Şartnameı;i her gün komisyonda görülebilir. İsteklileri11in 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale günü belli ıaatte 

Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuedan : 
Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 500 ton buğday 

üğütülmesininA kapalı zarfla eksiltmesi 13 ağustos 938 ıaat 12 de 
Ankara Lv. Amirliti Sa. Al. Ko da yapılacaktır. Muhammen be
deli 7500 lira ilk teminatı 562 lira 50 kuruflur. şartnamesi hergün 
Komisyonda görülür. Kanuni vesikalar da bulunan teklif mektup
larının saat il e kadar Komisyona verilmesi. 

• • • Ankara garnizon müesseseleri için 75000 kilo kuru sotanın 
açık eksiltmesi 16 ağustoı 938 aaat 12 de Ankara Lv. Amirliği 
Satıııalına Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 4500 lira 
ilk teminatı 337 lira 50 kuruttur. Şartnamesi Komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla belli vakitte Komiıyonda bulunulması. 

Isparta Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

M. tem. T. bedeli 
Kıtası Cinsi Kilosu İhale tarihi Saati Lira Krş. S. Şekli 

Burdur Sade yağı 2675 29· 7-938 10,30 202 100 42 Açık 
Eğridir ,, 3000 

" 
11,30 214 95 ,, 

Fethiye ,, 1610 ,, 14 133 110 " 
Elmalı ,, 3600 ,, 15 297 ııo ,, 
Tefenni ,, 2744 ,, 16 186 90 ,, 
Denizli " 

8150 30..7-938 9 673 110 Kapalı 

Isparta ,, 7940 
" 

10 536 90 n 
Antalya n 6240 ,, 11 515 110 ,, 

Yukaırıdn adları yazılı garnizonlara ait yıllık sade yağlar eksilt
meye konulmuş ve her garnizonun sade yağ mikdarlarile ihale ta· 
rihleri, gün ve saatlerile muvakkat teminat ve tahmini fiatları ve 
eksiltmenin şekli gösterilmiştir. 

Bu eksiltmeler Isparta Tüm Komutanlığı binaıınd~ki Askeri Sa
tınalma komisyonu marifelile yapılac&tınclan istekliler mezkur ko
misyonda bila bedel şartnameleri okuyabilirler. 

Marmara Üssübahri K. Sahnalmn Komisyonu Ba§kanlığından: 

Tahmini fialı Umum Tutarı ilk teminatı 
Ciıısi 

Bakla iç 
Bezelya 
Senıizotu 
Kabak 

Kilosu Krt• San. Lira Lira Krş. 
6000 6 
6000 6 
8000 3 
4000 1 50 

fasuly~ 

Pallican 
Domates 

10000 11 
8000 9 
5000 10 

Kuru sovan 5000 6 
Patat~ 20000 5 
Banıya 

Lahan.t 
Pırasa 
lspannak 
Salça 
Kırıvızı büber 

woo 17 
15000 
14000 
12000 
2500 

100 

3 
3 
7 

30 
30 

:ıO 

511 
50 
50 
50 
50 

7810 585 75 

Deniz Eralının yıllık iktiyaçlnrından yukarıda cins ve miktarı 

yazıh onbet kalem sebze kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 5-8-938 cuma güııü saat 11 de tersane kapısındaki 

komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesini bedelsiz olarak ko
misyondan alınabilir. Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 
sayılı kanunda yazılı vcsikalnrını mahallin emniyet müdürlütünden 
alacakları ikişer kıt'a hüsnühal vesikalarım ve ilk teminatlarile 
birlik te teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat ~v

veliııc kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 

Hayvan Sağlıgı Küçük Sıhhiye Memurları ve 
Nalband Mektebi Müdürlüğünden: 

Eksiltnıiye konan Miktarı Tutarı İlk lem. Eksiltmenin 
maddenin cinsi Azı Çoğu Lira K. miktarı iÜn saati 
Ekmek ( l nci nevi) ıoooo ı:ıooo 1200 90 L. 4-8-938 10 - 750 1000 ) 4-8-938 10 Arpa yemlik 50 
Arpa kırması 750 1000 55 ) 13.60 L. ,, ,, 
Saman 1500 2000 35 ) ,, ,, 
Kuru ot 1000 i500 41 25) 

" 
,, 

16 çeşid ya9 sebze 
şartnamesinde yazılı mıktarda 545 77 40.93 L. 1-8-938 10 

938 mali yılı mekteb ihtiyaclarından yukarıda yazılı üç kısım mala 
eksiltme günü verici çıkmamasına binaen 2490 sayılı kanuna uy
gun olarak yükarıda yazılı gün ve saatte icra edilmek üzere on 
gün uzatılmıştır. Şartnameler Selimiye mektebinde görülebilir. Ve
ricilerin muayyen gün ve saatte Cağaloğlunda Yüksek Mektebler 
Muhasebeciliğindeki komisyona muvakkat teminat makbuzlarile ve 
diğer aranılan vesaikle birlikte relmeleri. 

Çorum Askeri Satınalma Komisyonundan 
Çorum garnizonundaki erat ihtiyacı için 5000 kilo kabak 6000 

kilo domates 9000 kilo patates 7000 kilo patlıcan 7000 kilo taze 
fasulya 1000 kilo taze biber açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2845 liradır. 
Eksiltmesi 1-8-938 pazartesi srünü saat 16 da askeri mahfelde 

·yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 213 lira 68 kuruştur. 
Şartnameleri görmtk istiyenler her gün askeri mahfelde parasız 

görebilirler. 

Vize Askeri Satınalına Komisyonundan 
Demirköy hayvanatı ihtiyacına sarfedilmek üzere 1 l0.000 kilo 

kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedelı 5500 liradır. Muvakkat teminatı 413 liradır. 
Eksiltmeai 29.7.93~ tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Vi

ıe salınalma koınisyonunda yapılacaktır. 

Samsun Askeri Satınalmn Komiıyonundnn 
Samsun garnizonunda bulunan ·birlikler hayvanlarının senelik 

Sahife 3 

ihtiyacı olan 200,000 kilo kuru ot kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 7300 ve ilk teminatı 547 lira 
50 kuruştur. 2 ağustos 938 sah günü saat 15 de tüm binasındaki 
komisyonda ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi a·örmek ve almak iı
tiy~nlerjn her gün ihaleye gireceklerin belli edilen gün ve saattan 
bir saııt evvel vesikalarilc beraber zarflRrını komisyona vermeleri 
ilin olunur. 

• • • Samsun garnizonunda bulunan birlikler hayvanlarının 11ene· 
lik ihtiyacı olan 160000 kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 2800 ve ilk teminatı 2IO liradır eksiltmesi 1 
ağustos pazartesi günü saaf 15 de Tüın binasındaki komisyonda 
yapılacaktır Şartnameyi görmek ve almak iıtiyenlerin 
her gün eluiltmeye gireceklerin belli edilen gün ve saatte teminat 
vesikal!rile birlikte komiıyona gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliıi Satınalma Komisyonundan : 
Müstahkem mevki Çeşme mintakaaı kıtaat hayvanatının açık 

eksiltme suretiyle münakasada bulunan 11000 kilo kuru ot ihtiya
cına talip çıkmadığından münakasa on gün uzutılarak ihalesi 1 a
ğustos 938 pezartesı günü saat 11 de kıtlada İzınir Levazım Amir 
liği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu 
tutarı 412 lira 50 kuru4tur. Teminat muvakkate akçesi 30 lira 94 
kuruştur. 

• • • Miktarı 
Kilo 
1150 Taze fasulye 
1050 Patlıcan 
850 Domates 
300 Taze büber 

Müstahkem mevki çeşme mıntıkasındaki kıtaatıo açık ekıiltme 
suretile münakaaada bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı dört 
kalem ıcbze ihtiyacına talip çıkmadığından eksiltme on gün uza· 

tılarak ihalesi 29 temmuz 938 cuma günü saat 11 de kışlada lzmir 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda ryapılacakhr. 

Tahmin edile!l mecmu tutarı 224 liradır. 
Teminatı muvakkata akçesi 16 lira 80 kuruştur. 

Çorum Aakeri Sahnalma Komisyonundan ; 
Çorum Garnizonuııdakı hayvanat ihtiyacı icin 35000 kilo saman 

ve 50000 kilo kuru ot açık ekıiltme ile satın alınabaktır. Kurn 0 • 

tun muhammen bedeli 250 lira ve samanın muhammen bedeli 262 
lira 50 kuruştur. Samanın eksiltmesi 1.8.938 pazyrtesi günü ve 
ve koru otun eksiltmesi 2-8-938 salı :'giinü aaat 15 de Çormın 
Askeri mahfelinde yapılacaktır. Samanın muYakkat temi· 
natı 19 lira 69 kuruş ve kuru otun muvakkat teminatı 93 lira 75 
kuruştur. 

Balıkesir Doğum-Çocuk Bakımevi ve Köy Ebe Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Layık hadde teklif vaki ohuadığındao münakasa müdd~ti 10 
gün uzatılan l\Şağıd.t cins ve mikdarı yazılt erzakın ihaleleri 30.7.36 
cumartesi günü vapılncnguıdan islekli~rirı o gün saat 11 de Doğum 
evindeki koıniııyona kanuni bdgeleri tamam olarak gelmeleri ilan 
olunur. 

Muvakkal 
Teminat 
Lira Kr. 
104 25 
202 50 
26 25 
13 16 
36 30 

Bedeli 
Lira K. 

1390 
2700 
350 
175 50 
484 

Fi atı 
Kr,. 
10 
45 
10 
27 
10 

Doğumevi 
Kilo Gr. 

5500 
3000 
3500 

350 
2500 

Köy Ebe 
Mektebi 

Kilo Gr. Cinsi 
8400 Ekmek 
3000 Et 

300 
2340 

Süt yoğurt 
Şok er 
Taze sebze 

fzmit Tüm~n Satınalma Komisyon Ba,kanlığindao: 
fzınit ~ar~izo~u piy11de alay• erleri ve harp okurları ihtiyacı için 

aşağıda .cınsı, mıkt~rı ve. tasınlanan fiatı ve İAancaları yazılı taze 
sebı:derın açık ekıııltınesı 5-8-938 cuma günü saat 15 te fzmitte 
Tümen Satınnlma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameıi her gün İzmitte Tümen satınalma komisyonunda gö
rebilirler. 

İsteklilerin belli gün ve saatında ilk inancalarile İzmitte Tü· 
men Salınalma komisyonuna ırelmeleri. 

Miktarı Tasınlanan fiah 
Cinşi kilo Krş. St. 

Kabak 3000 3 50 
Ane kadın 12000 10 
Patlıcan 15000 8 
Patates 15000 5 
Bam ye 4000 15 
Domates '5000 3 
Dolmalık büber 4000 5 
Yeşil tatlı büber 2000 3 

İlk inancaları 
Lira Krı. 

6 
90 

. 90 
51 
45 

4 
15 
5 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan 

Kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı olan 11 ton soğana ta
lip çıkmamasından dolayı pazarlığı 9. 7.938 den 9.8.38 tarihine ka
dar bir ay zarfında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 50 liradır. Taliplerin bu müddet zarfında ko
misyona müracaatları. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlütünden 
Hukuk Fakültesinin mayis 938 nihayetine kadar ihtiyacı ı 

20.000 30.000 kilo koyun eti 6.8.938 cumartesi günü saat ı ~ :n 
ihaleıi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakaaaya konm tu e 

. Etin beher .kilosunun mhammen fiatı 48 kuauş, muvakkat':" ı:: 
mınatı 1080 lıradır. 

İıteklilerin teklif mektuplarile ihale zamanından bir saat evveline 
kadar fakülteye müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
A~kara garnizon mQ~sseıel.eri ihtiyacı alan 19 bin kila beyaz 

peynıre kapalı zarf ekııltmeııode teklif edilen fiat pahalı rgörü-
ldüğünden pazarlıkla ekıiltmeıi 5 ağuatoı 938 ıaat 12 de Ankara 
Lv. amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Muba 
b d l. 9~00 l' ·ık . mmen e e ı a ıra ı temınatı 712 lira 50 kuruttur. 



Sayfa 4 

A.-oine: 50 t.· tigc: 130 t . 
Avoine: 40 t.- tike: 100 it . 
Oignons: 2,2 t. (aj .) 
Foin: 838 t. (aj.) 
Fariae: 180 t. 
Concassago de"Ble: 500 t. 
Oignons ; 75 t. 
Viandtı de mouton: 6,8 t. (aj.). 

• ,, : 10 t. (aj .). 
Beurre : 13650 k. 
Fari•e : 208 t. (cah. eh . P. 125). 
Viande de boeuf : 55 t . 
Foin : 84 t. 
Beurre : 11, 1 t. 
Melons : 58, 5 t .- Pasteques : 58,5 t . 
Foin : 972 t. 
Viande : 63,5 t .- Far ine : 227, 1 t . 
Raisins secs : 12035 le.- Abricots seca (Kaysı) : 

1825 k.- Abricotı ıecs : 600 k.- Griottu ıecbu 
(a}.). 

B) Adjudications a la sureochere 

" 
" 

Gre & gre 
Pli cach 

,, 
Publique 

,, 
,, 

Pli cach 
Pli cach. 

,, 
Publique 
Gre a. gre 
Publique 
Pli cach 

" Publique 

20112 -
21366 -

7500 -
4500 -
2244 
3900 

4410 

4972 50 
58320 -

1508 40 
1602 45 

562 50 
337 50 
169 
293 

1872 -
907 50 
330 75 

373 -
4374 

259 

MÜNAKASA GAZETESi 

Dir. Veterinaire Tekirdaıh 5-8-38 ıı 

" 
10 8-38 11 

Co•. Ach. bataillon Artlllerie Kutahia '18 7 ·38 10 

Com. Ach. Int. lııt . Tophane '1.7-7-38 11 30 
Command. Ecole Gendarm. Edirne 10-8-38 14 
Com. Acb. lat. Ankara 13-8-38 12 -

" 
16-8-38 12 -

Com. Ach. Comm:ı.nd . Iat. Fındikli 1-8 38 10 30 

'. 1-8-38 11 
Com. Ach . Milit. Milas 29-7-38 
Com. Ach. Milit. Safranbalou 15-8-38 11 

" 
1~-8-38 11 

" 
Vi%e 18-8-38 11 

" 
5-8-38 11 

Com. Ach. lnt. Ist . Tophane 10-8-38 11 
Com. Ach. Militaire Vize 18·8-38 15 

" 
lıparta 12-Q-38 15 

{ Com. Perm. Municipalite lst. 5·8-38 11 -
Dir. Econom. ., ,, 

Bois do aapin pr. constr. 329 m3 11 
Boia de sapin pr . conıtr. 314 m3 11 
Bois : 2750 qJ intaux l O 
Bols de upin 10 -

26 Temmuz 1938 

. ,.. . . . -, .. 
lstanbul ~yazım AmiPl_iii ilanla ., ~ 

İdareleri fstanbul,.Levazım Amirlitine " bağlı müuıesat İÇ~ 
340000 kilo koyunvetine talip çıkmadığından pazarlığı 28 "t;mı12 11• 
938 perşembe günn Hat 11 de Tophanede Lenzım Amirliği s·· 
tınalma Komisyonunda yapılacakhr. Tahmin bedeli yiiz otuı ,ı~ 
bin lira ilk teminatı 8050 liradır. Şartnamcııi 680 kuruş mukab1 

llnde Komisyondan alınar. isteklilerin kanuni veslkalarile berab9
' 

belli 1&atte Komisyona gelmeleri. (91) 4770) 

••• 
idareleri İstanbul Lnazım Amh·litine bağlı mileaseaat için a10 nacak 58500 kilo kavun, 58500 kilo karpuzun açık ekıiltmeıi 1 

atust01938 çarşamba günO saat 1 Jde Tophan~de Levazım AırıirhJI 
Satınalma Komisyonunda yapılacakhr, Hepsinin tahmin bedel• 
4972 buçuk liradir. fık teminatı 373 liradır. Şartname KomiıyoO' 
da gC>rülebilir. isteklilerin kanuni veaikalarile beraber belli saatt• 
Komisyona gelmeleri. (92) (4800) ı-4 

• * * 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı mGesusat içi• 

1 i 

Sacs vides de ıalpclro : 1660 p. 14 ----- =:=~~~~~~~~~~~~~::=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~!!LI.~~ı 

Edirne Jandarma Erat ~Okulu Komutanlığından 1 b) M O Z A V O E L E R 

yetmiş bin kilo sade yağı 29 Temmuz 938 perşembe gQnü ••'1 

12 de Tophanede latanbul Levazım Amirliti Sahnalma Kosııi• 
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli ~~ 
her kiloau yüz kuruştur. İlk teminatı 4750 liradar. Şartnamesi M' 

kuru, mukabilinde Komisyondan alınar. isteklilerin kanuni veıl· 
kalarile beraber teklif mektublarını ihale saatından bir saat ef' 

\'es 
İçi 
Pal 
lü 
Par 
lıtr 

Jr\o 
lat 

Edirne 4 sayılı Jandarma Okulunun 1.9.38 den Nisan 939 sonu-
na kadar ıekiz aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik unun mik· 
tarı 180000 kilodur. Unun kapalı zarf ekıiltmeıi 10.f3 .3g çarşamba 
günü saat 14 den 15 e kadar Edirne Merkez muhasebe müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre teklif 
mektuplarile, sandık makbuzları, banka mektupları ve Ticaret o· 
dasından alacakları vesikalarla birlikte münakasa saatinden bir saat 
evvel komisyona mürncaat etmeleri ,arttır. Postada vaki olacak 
muhaberattan doğacak gecikmelerden atürü komisyon meıuliyet 
kabul edemez. Nümune ve şartname okuldadır. Müracaat edilmesi 
ilan olunur. 

Cinşi Tutarı Miktarı T. F. Muvakkat Ekıiltme günü 
teminatı 

Lira Kr. Kilo Kr. S. Lira Kr. 
linci nevi 
ekmeklik un 21366 18000 ti 87 1602 45 10.8.938 

. İnanlı Aygır Deposu ve İnekhanesi Direktörlüğünden 
inanlı Aygır Deposu için 50 bin kilo yulaf ile 100 ili 130 bin 

kilo sap 15.7.38 tarihinden 4.8.38 tarihine kadar açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Eksiltme 5 aj'ustos 38 cuma günü saat 11 de . Tekirdaj' Bele
diye Daireainde yapılacaktır. Yulafm tahmin edilen fiatı 2500 lira 
teminatı 187,5 lira, sapın tahmin edilen fiatı 1950 lira ve teminatı 

J 47 ,5 liradır. 
• • • İnanlı İnekhanesi için 40 bin kilo yulaf ile 80 ili 100 kilo 

sap 20.7.38 ta rihinden 9.8.38 tarihine kadar açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 10.8.38 çarşamba günü saat il de Tekirdağ 
Belediye Dairesinde yapılacaktır. Yulafın tahmin edilen fiatı 2000 
lira, mııvakkat te minatı 150 liradır Sapın tahmin edilen fiatı 1500 
lira muvakkat teminatı 112,5 liradır. 

Ç. Kale Mst. Mev. Deniz Komutanlığından 
Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için açık eksiltıne ile 55000 kilo 

patatis satın alınacaktır. 
~eher kilo:;u 8 kuruştan 4400 lira biçilmiştir 
ihalesi 5.8.938 tarih cuma ıünü saat on da Çanakkale Mst. 

Mv. ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 330 liradır. 
• • * Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için açık eksiltme ile 17500 

kilo patatis ıatın alınacaktır. 
Patatisin beher kilosu sekiz kuruttan bin dörtyüz lira biçilmiş· 

tir. 

İhalesi 5 ağustos 38 cuma i'Ünü saat 11 de Çanakkale Mst Mv. 
ıahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 105 liradır. 
* • * Çanakkale Mıl. Mv. birlikleri ihtiyacı için 87000 kilo pata· 

lis kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

~atate"in beher kilosu 8 kuruştan 6960 lira biçilmiştir. 
ihalesi 6 .8.38 cumarteai i'ÜnÜ saat 11 de Çanakkale Mst. Mv. 

salınalma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 522 lira
dır. 

• •• .... 
30 ton sığır eti alınacaktır. Bak: Harici ask. 

ilanlarına. 
kıtaatı 

• * • 

Sığır eti, yulaf, sadeyağ ve ııu alınacaktır. Bak : Harici ask. 
kıtaatı ilanlarına. 

• • • 
Karpuz ve kavun alınacaktır. Bak: İst. Lvz amirliği 

SAK ilanlarına. 

340 ton koyun 
SAK ilanlarma. 

* * • 
eti alınacaktır. Bak; 1st. Levazım amirliii 

,---------------------------~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabiJirsiniz. O, sizin en !üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

•MU ~ 

---- ---------
lstanbal Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

273 lira muhammen bedelli 1660 aded boş küherçile çuvalı 

23.8.938 salı günü saat 14 te Sahpazarında Askeri Fabrikalar Yol
lamasındaki Sarmalına Komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. İstek
lilerin muvakkat teminatı olan 21 lirayı herhani'i bir Malmüdürlü
ğüne yatırarak makbuzile birlikte o gün ve saatte Komisyonda bu 
lunmaları. (Çuvallara ıümrük rüsumu verilmiyt'cektir.) Nümune 
her gün Komisyonda ıöriilebili. 

Kocaeli Vilayetinden 
18.7.38 tarihinde hurda olarak açık artırma ıurelile satılacağı 

ilin edilen Nafıaya aid dokuzar ton iki prağa on bir ton Fiat 
marka silindir makinelerile üç ton sikletinde laf kırıcı makineıine 

istekli olmadığından temmuzun 28inci perşembe günü saat 15 de 
ihaleleri yapılmak üzere artırma müddeti on gün uzatılmıştır. 

Bu silindirlerin o gün zikredilen saate kadar 192 liralık muvak· 
kat teminat ve Ticaret Odaıı ka} d vesikasile Vilayet makamına 

şartname ve makineleri i'Örmek isteyenlerin de Viliyet Nafıa Mü
dürlütüne müracaatları. 

Bafra Orman İdaresinden 
Hazine namına müsadere olunup nşağıda yazılı olan emval açık 

artırmaya konulmuştur. Artırma ve ihalesi 3.8.938 güııii sual 10 da 
Bafra Orman idaresinde müteşekkii komisyonu marifetilc yap ılacak

tır. Alıcıların o gün ve saatta müracaatları. 
Tasköyde 50 adede muadil 2 M3. 687 D3. çam tomruk ve kereste 

Muhammen bedeli 32 lira 25 kuruş olup teminat 242 kuruştur. 
Sulaş köyünde 13 dede muadil 1 M3. 837 D3. çaın tomruğu. 

Muhammen bedel 22 lira 4 kuruş olup teminat 1 lira 65 kuruştur. 

Bafra Ormn İdaresinden: 
Devlet namına tutulup mahkemece satılmasına karıır verilen Engiz 

köyünde mevcut 2750 kental mikd ıHında mahlut oduıı açık artırmaya 
konulmuştur. Satış 1.8.938 rünü snat 10 da Bafrn Orman idaresinde 
müteşekkil Komisyonu marif =tile yapılacaktır. Muhammen bedel 550 
liradır. Teminat 4 1 lira 25 kuruştur. Alıcıların muayyen gün ve sa· 
atto yatıracakları teminata ait makbu:ılarile müracaatları . 

Kilosu 

700 makina yağı 
700 kompresör yağı 
250 gres yağı 
Karaağaç müesıesa tı soğuk bava deposu ve buz fab · 

rikasına lüzumu olan ve hepsine 462 lira bedel tahmin 
edilen yukarıda miktarı yazılı yağlar açık eksiltmeye ko
nulmuştur Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir . 
istekliler 2490 N. lı kanunda yaztli vesika ve 34 lira 65 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
12.8.938 cuma günü !aat 11 de Daimi Encümende bulun
malıdırlar. (4822) 

• • * 
Karaağaç müessesatına lüzumu olan ve hepsine 1496 

lira tahmin edilen 1100 kilo amonyak açık eksiltmeye 
konulmu§tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüiünde görüle
bilir. İstekliler 2480 N. h kanunda yazılı vesika ve l 12 
lira 20 kuruşluk ilk teminat makl>uz veya mektubile be
raber 10.8.Q38 çarşamba günü saat 1 J de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar . (4785) 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ -

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adrea: Galata , Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

vel Komiıyena vermeleri. (68) (4327) 4-.f 
• • * 

Maltepe piyade ataş okulu için on bin kilo koyun ve elli bef 
bin kilo ııtır veya keçi etinin kapalı zarfla eksiltmesi 28 Te~ 
mu:ı 938 perşembe günü saat 11,JO da Tophanede Levazım A 
mirliği Sabnalma Komiıyonunda yapılacaktır. He,ıinin tahr1'iO 
bedeli yirmi bin beş yüz liradır. ilk tem\natı bin beş vüz otıl 
yedi buçuk liradır. Şartnamesi Komiıyonda görülebilir. 

Sığar Teya keçi etinden hangisi ucuz ise o et alınacaktır. fı 
teklileorio kanuni veaikalarile beraber teklif mektublarını ih•1' 
aaatından bir aaat evvel Komiıyona vermeleri. (69) (4328) 4 ' 

RG •• * ~ 
Levaum Amirliğine ltaflı müessesat için 3000 kilo benzin 

kilo Vakom 80 kilo valvalln, 25 kilo gaz, IOO Kastrol, 80 Jcİ~ de 
ıres alınacaktır. Panrlıkla eksiltmesi 27. 7.938 çar,amba gil0 l 
ıaat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Sahnalma Komisyoııo' ıe 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 881 lira teminatları 129 fir' 
1 S kuruştur . Benzin ayrı ve yağlar ayrı tıılibe verilecektir. fstelı1 

lerin kanuni vesikalarile beraber belli saa\ta Komisyona gelmeler 
Benzin ve yatların evsafı Komisyonda görülebilir. (87) ı _.663 ) 3 

Mikdarı 
Cinsi ton 

Kok kömürü 300 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

19 

hk 
teominat İhale 

Lira kuruş günü.....,,,, 

427 50 6.8.93S cuııı• 
saat onbirdt 

Gureba Hastahanesine lüzumu o1on üç yüz ton kok köıJ14 
kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. ihalesi yuka rıda Y" 
aün ve saatte Vakıf!ar Başmüdürlüğü Binasında topl anan l(ofll 

yonda yapılacakhr. istekliler 2490 sayılı kanunun tarifi veçlı 
huzırlnyacakları teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat e' 
line kadar makbuz mukabilinde Komiayon Riyasetine verrııe1 

tarttır. Posta ile gönderilecek teklif mektubları da yine ılı' 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunması lizımdır.1' 
tada olacak gecikmeler kabul edilmu. (4694) 

lit 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırına ve ~ 

Eksiltme Komisyonundan: 
Muhamrne" 

Haydarpaşa emrazı sariye 70-90 çeki kesilmiş odun 330 ,..
11 

hastanesi ve kuduz te · 5000-7000 kilo mangal 4 :1" 

davi müe11eaesi kömürü 
Muvakkat garanti: 45 lira 90 kuruş . 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede Haydarpaşa sariye 
nesile Kuduz tedavi mGesıeıes;nin odun ve mangal kömürle' 
teklif edilen fiatlar fazla ıörülmüş olduğundan yeniden I<' 

zarfla 27.7.918 tarihinde aut 12 de e k siltmiy e lconu lmuştııl' · 
Miktar, muhammen fiat, muvakat garanti yukarıda yazıltıl1 

• 

~ !ate idiler cari aen•ye ait ticaret o<laaı vesikasile 2400 sayıl• 
nunda yazılı belq-eler ve bu işe yeter muvakkat garanti lfl'~ 
.-eya banka mektubu il e birlikte teklifı havi zarfların• 1 

saatinden l.ir ıaat evvel makbuı mukabilinde Komisyon• 
neleri. (4378) 

Beyaz ve pirina sabunlarını a~kcı i P.vsafa uygun lı ' 
yc r<lc ıı ucuz yalnız aşuğıdaki adreste hulabilP-cek "'ırı 

A. S. T11 r a n Sa b un Fa b r i k as ı 



26 Temmuz 1938 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Muhammen 8. 
Beıheri Tutarı Muvakkat Eksiltme 

Cinai Miktan L. K. L. K. teminatı Şekli Sa atı 

~ -- -- 832 50 Kapalı l l,30 ı 15.()()() 74 11100 -
~ıııııap zarf 
a_, ipi 8.()()() 60 4800 - 360 Açık 12 

eksiltme 
1- Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak 

Y"1carıda cins ve miktarı yazılı 15.000 kilo kalın kınnap 
'' 80oo kilo bac ipi hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
•kı'lt y 1 lbeye konulmuştur. . 
1 2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hıza
lrıııda gösterilmiştir. 

b· 3- Eksiltme 6.8.938 tarihine rastlıyan cumartesi gunu 
•ıal•rında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım Ve Muba· 

Yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

eıı alınabilir 
5- Açık ek~Utmiye iştirak etmek isteyenlerin kanuni 

~~•ik ve yü7.de 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
Çııı tayin edilen gün ve saatta Komisyona gelmeleri: ka· 
r,·1: ıa.rf eksiltmesine iştirak et~ek.istey:nlerin de __mühür· 

eldıf rııektubunu kanuni vesaık ıle yuzde 7,5 guvenme 
Ptraaı veya banka mektubunu ihti•a edecek olan kapalı 
~rfl~rı eksiltme saatinden bir saat ev•eline kadar Alı~ 
140...ııyonu Başkanlığma makbuz mukabilinde vermeler• 

Zlllldır. (4716) 2-4 

• • • 
ti~:- ldarerııizin Paşalimanı Bakımevinde şartnamesi mu· 
ltı •nce Yapılacak pencere tamiri iti açık eksiltmeye kon· 
~ttur. 

--~- Keşif bedeli 2598 lira 9i kuruş muvakkat temi· 

111 
l 95 liradır. 

rG - Eksiltme 27 .Vll.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
dek~ saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
ıv .\Iını Komisyonunda yapılacaktır. 

Re -Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde hergün sözü 
ı il Şubeden alınabilir. . 

'le .. lstekliler'n kanunen kendilerinden aranılan vesaık 
t,y.Yuıde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme ıçın 
te.1'Q edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 

~eleri ilan olunur. (4382) 4- 4 

1 • * • 
bi~; İdarerııizin Koçhisar Tuzlası için şartnamesi muci
l•tlaı 10 cadet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pa· 

2- Uaulile satın alınacaktır. 
25() lir Mub.~mmen bedeli mahru~ileri~ beheri 2~ lira~an 
l25 

1
. a, dort köşclilerin beherı 95 hradan 475 lıra cem an 

3~ra \'e muvakkat teminatı 54.38 liradır. 
tGııtı Eksiltme 27 .7.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
'i,41,k~•at 10 .da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

4_ 1 Alım Komisyonuı.da yapılacaktır. 
Şllbed Şartnarııeler parasız olarak her gün aözü geçen 

5_ 'i alınabilir. 
t, Yiiıd stcklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
tç,b ~ 7,5 güvenme paralariıle birlikte yukarıda adı 

0nıiıyona gelmeleri ilan olunur. (4381) 4-4 ,_ ... 
'-l, '1au~:'ttnamesi mucibince 27 adet Dürbin açık eksilt-

2_ ıle satın alınacaktır. 
t, 2S Mubarıımen bedeli maateferruat 2 adedi beheri 115 
'1"•kk •dedi 65 şer lira hesabile tamamı 1855 lira ve 
3 e.'t ~enıinatı 139. 12 liradır. 

•i\t 11 ksıltme 27 .7.938 tarihine rastlayan çarşamba giinü 
laQı ~ de Kabataşta Levazım ve Mubay ·at Şubesindeki 

l\.Qlb' 4__ ıayonunda yapılacaktır. 

'1bedeŞartnameler parasız olarak hergOo aözil geçen 
5._ ~ alınabilir. 

' )Gıd steldilerin kanunen kendilerinden aranılan Yesaik 
)i11 ed~ 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için 
'"''Ier~le.n glin ve saatte yukarıda adı geçen Komiayona 

1 ılin olunur. (4380) 4-4 

. L. ld ••• 
t, •re · · · Qlllc nıızın Paıabahçe fabrikası için şartnamesı mu· 
' e •at 11' k ın alınacak 5000 ton Rekompoze maden kö-
2_ ~Palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1. uhanırııen bedeli beher tonu 12.41 lira hesabile 
a ita lb kk ~k . uva at teminatı 4352.50 liradır. 
't 13 d•ıltnıe 8.1.938 tarihine rastılyan pazartesi günü 
1"1 ı,. e. kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
4 "Otıııa . ...._ Ş Yonunda yapılacaktır. 

•rtna l 1 Qı •e M ille er paraısız olarak hergüo nhisarlar Le-
~'tiıad ubayaat Şubeıile Ankara ve İzmir Baımildilr 

P.t en •lınabilir. 
~ti, 7,:hGrlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 

'1 i~ti güvenme parası makbuzu veya banka mektu· 
· t'ç s \'a edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
') aat 12 k l K Q111.1 8 Ye adar yukarıda adı geçeıı A ım o· 
dıt, ••kanlı&ına makbuz mukabilinde verilmesi li· 

(4657) 2-4 

llUNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- idaremizin Cibali Fabrikası ıçto şartnamesi muci

bince satın alınacak 8 adet aspiratcr açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll- Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 
24 liradır. 

ili - Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
aaat IO da Kabataştct Levazım ve Mubayaat Şubesincieki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- ~ksiltmeye ittirik etmek isteyelerin fiatsız teklif 
ve kataloklarmı tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün fabrikalar Şu
besi Müdürlüğüne vermeleri laıımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (4564) 4-4 

• • • 
Çamalh ve Koçhisar Tuzlalannda 100 kilodan fazla 

alınacak tuz için tuzun müşteri vasıtalarının yanaıabile

ceği yere kadar taşınması için ihtiyar olunacak masraf· 
larıa içinde bulunduğumuz mali sene zarfında da geçen 
sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasında kilo da 15santim ve 
Koçhisar tuzlasında da kiloda 12 ~aotim olarak tesbit 
edilmit olduiu 3078 sayılı tuz kanununun 4 ünclı madde· 
si mucibince ilan olunur. (46 J7) 3 -4 

• • • 
1- Nümunesi mucibince 3600 adet Süpürge açık ek-

siltme usuliyle satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli beheri 12 kuruştan 360 lira ve 

muvakkat teminatı 21 liradır . 
3- Eksiltme 28.7.938 tarihine rastlıyan perıembe günü 

saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mulıayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Nümuneler hergl\o sözü geçen Şubede görtUebilir. 
5- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komi11yona gelmeleri ilin olunur. (4379) 4- 4 

. .. . . ~ .... 

~ 
.- -.: ıJ. • • ~~· • 

Hayrabolu Süvari alayı için 30000 kilo 81tır nya keçi etl sa· 
tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20.8.93R pazartesi rünO Hat 
l~ te yapılacaktır. Sıtır etinin mubammen betleli 7500 lira illıı 
teminatı 562 lira 50 kuruttur. Keçi etinin muhammen bedeli 7200 
lira ilk teminatı 540 liradır. Şartnamesi her rfin Koml•yonda J"i· 
rOlebilir. i•teklllerln ilk teminatlarile lılirlikte 2490 ••yılı kanun· 
da yazılı ve•ilıalarla ihaledeıı bir saat e.·•eline kadar SDvari 
Tümen Satın ima Komisyonuna vermeleri. ( 145) (4768) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen fiah 2!W kurut olan 15000 çlft ye· 

meni kapalı zarfla ek•iltmeye kenmuştur. ilk teminata 2812 lira 
50 kuruttur. ihalesi 13 atusto• 938 eumartesi ıünü Hat 11 de 
M. M. V. Satınalma Komiıyonuntla yapılacaktır. Şartnamesi 188 
kurut mukabilinde M. M. V. Sahnalma Komisyonundan her za 
man alınabilir. Eksiltmeye girecekler 2490 Hyıh kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde göıteril ı: n veıilcalarla teminat ve teklif rnek· 
tublannı ihale uatından en u bir saat evvel Ankarada M. M. V • 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. (144) (4767, 1-4 

~ . . 
Bir kilosuDa tahmin edilen fiat 22 kuruş olan 55000 .kl~o ••t•.r 

eti kapalı :ıarfta alınacaktır. Şartnamesi parHı~ almak ı~tıyenlerın 
hergün Alay Satanalma Komiıyonuna gelmelerı. hk temın~tı 907 
buçuk liradır. ihalesi 13.8 938 cumartesi rünD saat 11 dedar. Ek· 
•iltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2, ~ en maddelerinde 

1 'k l 'ılk tem'ınatlara ile birlikte tekhf mektublarını bel· ya:ıı ı ve•• a arı 
1' 8 aatandan en az bit ~aat evvel Safranboluda Alay Satanalma 
ı . l i (149) (4793) 
Komı11yonuna verme er • 

• • • 
&alılaeskide bulunan piyade alayı hayvanatı i~in 84 .ton. yulaf 

açık eksiltmeye konulmu,tur. Muhammen bedelı 4410 hra ı lk te · 
· t 330 lira 75 kuruttur. Eksiltmesi 18 atu•to• 938 pertembe 

;~:~ 
1

8 aat 11 de yapılacaktır. itaya talih elacaklar"ın biltlirilen 
" e •aatta Viıedeki Satınalma Komisyonuna muracaatları. 

gun • (151) (4795) 

•• * 
Tüm birliklerinin 11100 kilo Hde yatı 5 atusto• .931 cuma 

ünG saat il da pazarlıkla Hhn alınacaktır. İtaya talı P olacak· 

il b"ldirilen •in ve uatta Vizedeki Satınalma Koml•yenuna 
arın 1 

• (152) (4798) 
mGracaatları. 

• • • 
Kolordu mıntakHında rö•terilecek yerlerde cepbaneUk, garaj 

ye banrar aibi inıaat yaptmlacaktır. Bu intaatın tediyeleri 940 ve 
941 senelerinde bonolar mukabilinde yapılacaktır. Bu tartlara 

lSre intaata talip olanlar varH 1 atustos 938 rünü. aktamına ka· 
:ar Eskitehir Levasım Amirlitinde Satınelma Komısyonuna mi• 
racaat etmeleri. (153) (4797) 

• • • 
Denizli garnizonunun kilosu 25 kuruttan keçi eti 36 kuruftan 

k t. a2500 er kilo olarak ve beher kllo•u 10 kurut 25 san· 
oyun e ı ~ K • t" 
• 227100 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. eçı e ı· 

tı.m t . t 1191 koyun etinin 1715 unun 1746 liradır. ihaleleri 
nın emına ı ' l . d 
12.8.938 cuma ıünii saat 1 1, 14, 15 dedir. ıtekhler lsparta a 
A•keri Satınalma Komiıyenuna mlracaatları. (155) (4799) 1-4 

• • • 
Pınarhisar civarında bulunan kıt'at için 667000 kile odun ka· 

palı urfla eksiltıneye konulmuştur. Ek•ıltrnesi Vizede A•keri Sa· 
tınalma Komi•yonuada yapılacaktır. ŞartnaınHini J'Örmek i•teyen• 
lerin hergün Koıni•yona müracaat edebilirler. Elulltme•i Vizede 
A•keri Satınalma Komi•yonunda 13.8.938 cumartHl rünü saat 11 
de yapılacaktır. Muhammen fiatı 5336 lira ilk teminatı 400 lira 
20 kuruttur. Miinakasaya ittirak edeceklerin bildirilen gGn:le ve 
tayin edilen ek•iltme saatandan bir uat enel teminat mektub-
larile icap eden Hİr vesaildn Komisyona tevdii. (154) (4798) 

• • • 
Gebıede yeniden yaptmlacak iki hanıar intası kapalı zarfla 

ekıiltmeye konulmuttur. Ekıiltmesi 11.8.938 p~rtembe J'Gnl saat 
16 da Eakitehirde Len:ıım Amirlitinde SahnaJma Komi•yonuada 
yapılacaktır. Bir banıarın ketif bedeli 24526 lira K3 kuruttur. 
Her iki banrarın ketif bedeli 49053 lira 66 kurut olup ilk temi· 
natı 3679 lira 2 kuruttur. Bu intaata ait ketlf ve tartnameleri 
Ankara, l.tanbul ye Eıkitehir Levazım Amirlikleri Satınalma Ko
mi•yonlarında görülebilir. İ•teklilerin 2.t90 sayılı :kanunda yazıla 
vesikaları ve bu miktarda buna benzer it yapbklarına dair vHi• 
kalarını ve Nafıa Vekiletinin 938 yılı ehi iyet nıika•ile teminat 
makbuz nya banka mektublarile beraber teklif mektublarını 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı ıünde saat 15 e kadar mez• 
kir Komi•yona nrmelidirler. (150) (4794) 1-4 

• • • 
Pınarbiaar ıarnizon birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 972 ton 

yulaf kapalı zarfla eksiltmere konulmuttur. Muhammen ltedeli 
58320 lira ilk teminatı 4374 liradır. Elıı:•iltmesi 18.8.938 pertembe 
ıllnü saat IS te yapılacaktır. Mi1nakaHya ittirak edeceklerin bil
dirilen ıün ve tayin edilen eksiltme Halinden bir Hat ev•el te
minat •• teklif mektublaranı icap eden veHikin Komisyona tev· 
dii. (147) (4791) 1-4 

••• 
Beher k\losuna tahmin edilen fiyatı Si kurut elaa 100000 kilo 

Hdeyatı kapalı zarfta milnalrasaya konulmuttur. lbalesl 3.8.931 
Ç.Ufamba rllnü Hat 11 dedir. ilk teminata5i50 liratlır. EvHf .. 
tartna mesi 440 kurut mukabilinde M. M. VekAleti Satınalma Ko
misyonundan alınır. Ekıiltmeye rirecelderin 2480 •yılı kanunun 
2 .e 3 öncü ma~deleri11de l'Ö•terilen nuikle Ye teklif mektultla· 
rını birlikte ihale saatinden en aı bir saat nnl Ankarada M. M. 
Vekileti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (104, (4431) 3-4 

• • • 
Ker Merkez Birliklerinin 20000 kilo Hdeı:atı kapalı zarfla ek· 

• iltmeye konmutlur. İhalesi 2.8.938 Hlı günü Hat 11 de Ker 
Sabnalmll. Komi•yonunda yapılacaktır. lık teminat 1500 liradır. 
Taliplerin ihaleden bir ıaat eneline kadar teklif mektublaranı Ba· 
lıkesir Kor Sat.nal ına Komisyonuna vermeleri. (101) (4432) 3 -4 

••• 
Aydın Birliğinin ihtiyacı için fi 1000 kilo Sığır veya keçi veya 

koyuneti kapalı za.rfla ekailtmeye konınuştur. Hangiıi ucuz olur· 
ıa o cinı etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cins et her talip tara· 
fandan bir zarf içinde olınak üzere her üçilne de ayrı ayrı fiyat teklif 
edilebileceti sribi bir cin• etede fiyat teklif edilebilir. lbale 18 a· 
tu.to• 938 pertembe srünD aaat 15 te Aydında Askeri Satınalma 
Komi•yonunda yapılacaktır. Sıtıretinin muhammen bedeli 15250 
lira keçi etinin 15250 lira koynnetinin 24400 liratlır. Sıtıretinia 
ilk teminah 1143 lira 85 kurut keçi etinin 1143 lira 75 kurut ko· 
yunetinin 1830 liradır. Şartnamui Aydında A•keri Satınalma Ko· 
mi•yonunda lstanbul ve Ankara Levazım Amirliti Satınalma 
Komiıvonlarında ıörülebilir. Talipler teklif mektublannı kanuni 
vuikalarla birlikte ihaleden bir saat e•veline kadar makbuz mu• 
kabilinde Komi•yona verilmHİ. (113) (4521) 2-4 

* * • 
Konyadaki kit'ahn ihtiyacı olan 23400 kilo .. deyatı k.apah 

zarf usulu ile ek•iltmeye konulrnuftur. Şartnaıne•i Konynd• Kor 
Sahnalma Komi•yonunda l.tanbulda, Ankarada Levazım amirlik· 
leri SRtınalma Komi•yonlarındadır. istekliler tartnameyi Komi•· 
yonlarda okuyabilirler. lıbu 23400 kilo udeyağ1n muhammen tu· 
tara 25740 Lira tartname.indeki yüzde 25 miktar fazlHı da da· 
bil oldutu halde ilk teminatı 3413 lira 12 kuruttur. Eksiltme 2 a· 
tuaıto• 938 Sah rünD Hat 11 de Konyada Kor Sabnalma Komi9-
yonunda yapılacaktr. istekliler 2 atusto• 938 Hat ona kadar mek· 
tuplarını Konyada Levaı.ım Arnirliti binasında Satınalma Komis· 
yonu batkanlıtına vermeleri. ( 115) (4575) 3-4 

• • • 
Muham. hk 

Miktarı Bedeli Teminatı 

CiHi Ton Lira Lira Ek. Şekil Ek. tari. S. - - -Yulaf 480 22800 1710 Kapalı Zarf 5.8.931 15 

" 240 11400 855 " " 15,30 
n 480 259'lt) 1944 • ,, 16 
• 720 31680 2376 " 8.9.938 15 
• 360 15840 1188 " " 15,30 
" 360 15840 1188 " " 16 
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan altı kalem yulafa teklif edi· 

len fiatlar pahalı rörüldütünden y•karıda hizalarında yazılı rGn 
ve Hatlarda kapalı zarfla yeniden ekıiltmesi yapılacaktır. Şart
nameyi okumak isteyenlerin herriin ekıiltmeye ittirak edecekle
rin 2490 Hyıh kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli J'Gn ye sa· 
atta Lülelılurgazda Tüm. Satıoalma Komisyonuna mDracaatları. 

(131) (4664) 2-4 
• • • 

Siirtteki Birlik hayvanlarının ihtiyacı için 320000 kilo arpa 
5 atuıto• 938 cuma ıünü ıaat 10 da kapalı zarfla ekıiltmeai yapı· 
lacaktır. Muhammen bedeli 16 bin liradır. hk teminata 1200 lira· 
dar. Şartnameyi görmek isteyenlerin it Hatlannda berrin ek•llt· 
mey• rireceklerin mezkılr ıün saat 9 a kadar teklif mektu .. larını 
Siirtte Tümen Satınalma Komisyonuna müracaatlara. 

:ı 

lmtiyu ..... •e ,.. itleri 
Direktarl: t....n Girit 

(132) (4665) 2-4 
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--··---Pour la Publlcitf ı'adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre11e T~l~i'raphique: 

l•tanbul - M0NAKASA ~..) 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

Prix 
e1füııatif 

Cautioa. Lieu d'adjudication et du Jours Heure Mode 
d'adjudicat. proviıoire Cahier des Charreı 

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

A) Adjudications an Rabais 

Constr-.ıction-Reparation·- Trav . Publicı·Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation moıquee Meuradı Publiquo 171-4 - Direction Vakoufs Tchoro11m 
Conıtr. paveı : 3900 m. Gre a rre 2730 - Municipalite Akhisar 
Reparation bitioaent ecole Kartal Publique 1787 31 134 05 { Com. Perm. Municipalite lıtanbul 

Dir. Econom. ,, ,, 

15-8-38 
18·8·38 
10-8-38 

Cenılr. hangar, depôt de munition et garage Com. Ach. lntend. Eıkichehir jusqu'au 1-8-38 

" de deux hangarı 
debarcadaire voirio 

Constr. fondaments, bitine, toit et cheminee pour 
l'usine de production de raz a air (cah. eh. P. 85) 

Poae de tuyaux on aoier p.ıur addııctioA d'eau 
d'un• distance de 5 kim. a Saray (aj.). 

Modif. et conııtr. a l'ecolo technique lıt. (cah.ch.P.431) 
Repar. fondamentale chau11ee sur route Eskichehir· 

Tcbifteler 

Pli cach 
Gre a ere 

Pli cach 

49053 66 
956 79 

17000 -

Gre a fl"C 25649 4~ 

Pli cach 
,, 

86126 72 
15976 05 

3679 02 
71 76 

1275 -

927 75 

5557 -
1198 20 

,. 
{ 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir.Ecom. ,, ,, 

Municipalitc lzmir 

,, Saray 

Dir. Trav. fub . lıtanbul 
Dir. Trav. Pub. Eskichehir 

Conıtr. ruiclıets a l'hyppodrome a Ankara Gre a gre 1509 58 113 22 Vilayet Ankara 

Produits Chimiques et Pharma~eutiques - lnstruments Sanitaires-Fourn?ture pour Hipi~-~x 

Amoniac : 1100 k. Publique 1496 - 112 20 

Medicamenta et articlu pharmac:tulieııt~: f5 Jcts 
Produita pharmaceutiques' : 138 lota 
Articles pour laborateire : 177 lotı 

" Pli cach 
Publique 

1797 -
7000 -
-4000 -

Electricite·Gaz-Chauffage Ceıttral (lnstallation et Materiel) 

Macbineı motrice et renerateurı pour oxtention Pli cach 26255 
central electrique (cah. eh. P. 125). 

Ha billement - Chaussures - Tissus - Cuirs. 

Pyjamu : 3000 p. 
Coıtumeı : 58 completı 
Cuquettes : 58 p. 
Chau11etteı de coton : 3621 paireı 

Bottinea en caoutchouc ı 80 paireı 

Transport- Chargement - Dechargement 

Trauportı postaux entre Sınop et Guerze 
,, ,, des bateauır 

ieis de Construction, Planches Poteaux ete. 

Pli cacb 
Publique 

• 
Gre a rre 

" 

Publique 

" .. 

la p. 2 50 
,, 22 -

130 50 
977 67 
480 -

134 83 
525 -
300 -

1969 13 

563 50 
95 75 
10 -
74 -
36 -

{ 
Com. Porm. Munioipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,. 

Dr. Hyg. Assist. Soc. Djarhaloghlou 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

,, 

Municipalite Aydin 

Oir. Hyr. Asaiıt. Soc. Djagalorhlou 
Municipalitc lzmir 

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

,, 

Direction P.T.T. Sinop 

" 

11-8-38 
2·8-38 

9-8-38 

15-8-38 
15-8-38 

11-8-38 

10·8-38 

10·8-38 
12-9-38 
12-9-38 

1-9-38 

10-8·38 
5-8·38 
5·8-31 
3·8-38 
3-8-38 

2-8-38 
2-8 38 

11 
11 
11 -

11 -
16 -
11 -

13 -

14 -

10-
15 30 

9-

11 -

10 -
10 30 
9 -

11 -

10 30 
13 
13 -
10 - • 

11 -

12 -
12 -

Madriera de charme : 40 m3 (aj.). Gre a rre 9480 - 711 - Com. Ach. Mioist Def. Nal. Ankara 5-8-38 10 -

Combuıtible - Carburant-Huiles 

Muout : 50 t.- Huile pour machine : 3,5 t.· Ben· 
tine : 2250 lı:.- Petrole : 300 k .- Etoupe: 100 k. 

Huile pour machine : 700 k.- Huilo compreaseur 
700 k .- Huile graisse : 250 k. 

Boiı: 667 t. 
Motorine : 80 t. 

Divers 

Vans : 90 p.- Rateaux: 50 p.· Fer pour pic a ma· 
nivelle : 30 p. • Marteau : 120 p. 

Plants et ıemenceıı : 78 lota 

Gourdes en aluminium : 727 p. 
Fer lama : 1 t. · Fer rond: 15 t. 
Ballast : 10000 m3. 
Plaque en zinc en fer blanc, amoniac, acide cblor

hydrique, etain et plomb : 6 lota 
Appareilı pour brouillard marque Simplex de la fa· 

brique W•rnerund Pfleiderer : 1 p. 
Poudre do zinc technique : 3 t. 
Regle1 lnvar : 14 p.- idem Golyer : 30 p.- Decli· 

natoir., : 27 p. (aj.). 

Provisions 

Foin: 11 t. (aj.) 
Foin: 110 t. 
F arine: 30 t. 
Avoine: 11 t.· foin: 21 t. (aj .) 
Lerumes: 6 lots 
Paille: 35 t .- foin: 50 t. 

~- 122 __ _ 

Pli cacla 5560 -

Publique 462 -

Pli cach 5336 -
Gre a rre 3600 -

Gre a gre 

Publique 

Gre a rre 
Publique 
Pli cach 

Publique 

" 

3172 l!O 

1068 69 
3410 -

12400 -
500 

1000 

3000 
920 -

Publique 412 50 
Pli cacb. 5500 -
Gre a rre 3600 -.. 
Publique 2845 -

,, 

Municipalite Tire 5-8-38 10 -

34 65 

400 -

52 -

237 96 

81 -
255 75 
930 -
37 50 

75 -

225 -
73 50 

30 94 
418 -
270 -

213 38 

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

12-8-38 

Com. Acb. Milit. Vize 13-i-38 
Pre•id. Lutte Contre Fievre lntermit. lıt. 1·8-38 

Vilayet Edirne t 6-8-38 

{ 
Com. Perm. Municipalıte lstanbul 10-8-38 
Dir. Economat ,, ,, 

Com. Ach. Comm. G.Surveil Douan. lıt. 3-8-38 
lere Exp. Ch. Fer Etat Haydarpacba 11-8-38 
3 me Expl. Ch. de Fer Etat Balikesir 15-8-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 12-8-38 

,, 

" Dir. Gen . Cartoiraphie Ankara 

Coa. Ach. lnt. Mil. lzmir 
,, Mil. Vize 
,, ,, Bornova 

Vil. Tchoroum 
Com. Ach. Mil. Tchoroum 

il 

12-9-38 

~2-9-38 

30-7-38 

1-8-38 
29·7-38 
26-7-38 

duıı un mois 
1-8-38 
1-8-38 

(Lire la suite en 4mo pare) 

PuiHant deainfectant, il aaaainlt la peau, et la rend douce et liHe. 

Servez-voua de Tarre chaquc jour, et oublie:r. il jamaia infcctlons, 

irritations, coupures. Tarr cat la providencc dcs barhea. 

En vente chez tous les Fournisseurs 

SCHERK-Parfumerie. Paris .. 

11 -

11 
13 

12 -

11 -

10 -
10 30 
10 -
10 -

10 -

10 30 
10 -

11 
11 
10 

16 
15 -

~~~~--------·------------..,..----------------------~ 
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Çarşamba 27. 7.938 

Kok, odun ve mangal kömürü (lıt. Sıh . Müeıseıeler SAK) ~ 
Lağım inşaatı (fzmir Beled.) N. 757 
Ham ta~ çalcarılmHı ve nalcli (Afyon Vil.) N. 757 
Okul tam\ri (İıt. Beled.) N. 757 
• Çam odunu (İçel Orman Başmüh.) N. 757 
Laleli aprt. -4 dairesinin iç taraf bad. (THK lıt. Şuh. ) N. 7sr 
Kuru ot (Çatalca Tümeni) N. 758 
Ot (Kayseri Ask. SAK) N 759 
Odun (Afyon Aık. SAK) N. 759 
Peynir, soğan, yumurta ve patat:!ı (Yüksele Müh. M~k. sAJ'I 
Kandıra kasabuının halihazır haritası tan,iaıi (Kandıra Beted 
Kuru soğan (Çanak. M11t. Mvk.) N. 763 
Posta nakliyatı {Kastamonu PTT Müd. ) N. 763 
fnhiurlar mamülitı naklı (Adann Tütün Fab. Müd.) N. 717 
Portatif çadır bezi (MMV) N. 723 
Gu benzin, vakum, üstüpü (lzmit Beled.) N. 748 
Haıt. binuı inşaatı {Antalya Vil.) N. 751 
Terlik (lst. Sıhhi Müesseseler SAK) N. 753 
Kok kömürü (Yüksek Mühendiı SAK) N. 753 
• Eşhasın eşyaları (fzmir Mealeket Haat.) N. 753 
Koper magdonal duılavman cihuı (MMV) N. 755 
Pencere tamiri {inhisarlar U. Müd.) N. 756 
Kömür tahmili (DDY) N. 756 
Dürbün (İnhiurlar U. Müd.) N. 756 
Pirinç (Milia Ask. SAK) N. 756 
Bulrur ( ,, ,, ) N. 756 
Vakum, benzin valvalin, kaslrol vo ırea (Tophane Lvz.) N· 
Kuru ot (l•t. Komut.) N. 766 
Köprü tamiri, gaz idrofil, ve tartalan, muıamba, matbu e 
ıamba defiştirilmesi, pamuk, e) aralıas ı, şiıe, makara, if1111 

Belediyesi) N. 768 
Demir kanape (Kütahya Beled.) N. 768 
Sulfat d'alümin ve klor razı (Menin Belecl.l N. 768 

Önlerinde yıldıx iıareti olanlar mü:ıayedeye aittır. 

Mercredi 27-7-938 

Tramıporl d'articlea mon•poliıeı (Dir. Fab. Tabacı Adı11•1 

Toile pour tenles portatives (Min. Def. Nat.) No 723 
Petrole, valvaline, benzine, ncoum (M un. lzmit) No 748 
Conıtr. bitiıse hôpital (Vil. Antalia) No 751 
Paııtoufles (Com. Ach. Etabl. Hyr. a Djarhaloghlou)•N° 
Cake (Com. Acb. Ec. Sup. Genie) No 753 
• Divers objets (Hôp. R~iİOnal lzaıir) No 753 
Appareilı de doucho et lavement Koper (Min . Def. Nal) 
Repar. fenetres (Dir. Gen. Monopoles) No 756 
Chariement charbon (Ch. de Fer Etat) No 756 
Jumelles (Dir. Gen. Monopoles) No 756 
Riz (Com. Ach. Mil. Milas) No 756 
Ble concasse (Com. Ach. Mil. Milas) No 756 
Coke, bois et cbarbon de bois (Cora. Ach. Etabl Hyg• 

ghaloghlou) No 757 
Trav. de canaliııation (Mun. Izmir) No 757 
Extraction pierre• brutes et leur tranıport (Vil. Af ion) f'1 
Rcpar. ecole (Mun. Istanbul) No 757 
• Boiı de sapin (lngen. en Chef ltchel) No 757 I 
Badireonnage interieur des 4 appartement· des Hanı f.,' 

Aviation Turque lst) No 758 
Foin (Diviıion Tcbataldja) No 758 

., (Com. Ach. Mil. Ka'isııeri) No 759 
Bois ( ,, " • Afion) No 759 S' 
Fromage, oeufı, pomme de terre ~tc . (Cr m. Ach. Ec· 

No 760 
Dreuement carte etat actuel Kandira (Mun. Kandira) r.Jo 
Oipons (Com. Ach. Place Forte Tchanakhle) No 76'3 
Tranaportı postaux (Dir. P. T.T. Kaatamonou) No 763 
Vııcoum, benzine, valvaline, caatrole et graiase (lnt . 1oP 
Foin (Command. lat.) No 766 ~ 
Rep. pont, coton hydrauphile, toile pour bandage, cot 

beuteilles et aiguilleı (Mun. Istanbul) No 768 
Canapes en fer (Mun. Kutahia) No 768 (,8 
Sulfate d'alumine et chorid. i&Z (Mun . Meuine) No 1 

---;- Lea aateriıquea indiquent uae vonte pıır voie de ' 11 

I 

Le Münakasa Gazetegı 

lit et depouille pour vous plll~. 
50 journaux officiels et non-offi 1 

paraissant a Ankara, en Anat0 

en Thrace et a Istanbul 


