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1 Münakasaıar 
~~amirat, Nafia iıleri, Mabeme, Harita 

Ayfekad h .- .--
açık ekı. 2070 -

30000 -paz. 
aç. ekı. 
kapah z. 51305 92 

Seb ın anının tamın 
1\ ıe balı inşaatı . 

•nııliıa . E.d· •yon ıoşaatı 170 m. 
•rne • 
8 cıvarında Meriç nehiri sağ sahilinde bulunan 
Oanıa k~ ~ il f •tdd oyun n eyezandan kurtulma11 için yap. 

liırı : ve mııhmuz inşaatı (şart. 256 kr.) 
11 a:ıasinda yap. Hükumet ltonaiı inşaatı ,, 15000 -

~~ Klinik Ye İspençiyari alat, Haetane Lev. 
1"Yae · t.fuht 

1
. vı alit ve ecza 46 kalem kapalı z. 5961 40 

e ıf k' ınıyabane malzemesi 11350 -

E~~·k • 
~rı -Havagazı-KaJorifer (tcıiaat ve malzemesi) 
A ·-----F.~~u I: 5500 ad. 

e trik nıal:ı:emeıi: 16 kalem 

~at, Elbise, Kundura, Çamaşır ~· 
Sez. 15 
C.lbi · OO nı. (temd.) 
Slrıse ve kasket 46 takım 
VlL t••bunlu köHle: 5 t. 

~e a: 3 t 

aç. eks. 

paz. 

1732 50 
12'.23 --

- - 990 -
lı:apah •· 11000 -

" 
6600 -tt1ob·ı · 

~~, •e büro eşyHı, Muşamba-Halı v.s. 
.... d • 

erıı Şt:ı:lont büyük 20 ad. - küçük 30 ad. 

~akliv. 
~ -.-!!_at - Boşaltma · Yükletme 
l>oıı 
l\e> 111~ nakliyatı (temd) 

'r' 'Pr ~ tab•il ve tahliyesi 
P0,t.: tütünleri nakli 
l:ıur d ııaldiyıtı 

• •ıı M I llakli udAnya yolile ıt . ambarına yaprak tutum 

paz. 580 -

açık eke. 

" .. 
" 

Matbaa . l . K . y h L ~ erı - artasıye - azı ane evaıımı 
l\ıı,b 
M tab'ı 220000 nüıha. 

~~in, Makine yagları v, s. 
"lltiıı· 30 
'-'durı • O teneke 
lil\Yit: l_O:i ,250 k. 
l-'1,111 koıniirü: 125-225 t. 

la odunu: 76 t. · Çamaşır odunu: 262 t. 
''1Üt 

~ 
l• 

0ırıat·k 
;:1tdıt 1 

lcrui Bizarba marka: 10 ad. 
'"ır· Ya Yıp 

ırı 1 • 
Yal) ç e1rha 15 t 

~orı • • 
Ql•~oıe~ 10 ad . (temd.) 

,. B,, 34 ad. 

" 13 
" "M " 
.. 118" 8 " 

l' ,, ,, 1 ad, 
•r,~ · ,, 2 

f:ı .. , "B • 
lltk

11 
,, 20 ad 

z,llıpar t•tı: ıoooo ııd . 
lll•kı · l tafl! 143 L 1 il 'Ya k ~a em 
~Uyut, tokoşuın hayvanı l çift 
lrt11~02 •: 15000 ad. - küçük tolca: 35000 ad . 
2 •d .• tende tezgahı : 2 ad. - Pılanya tugihı: 
tet~ah • Ufki delile tezrahı: 2 ad. Şerit ve deıtere 
le fırıl~ 2 ad. ·daire deatere tezgahı: 2 ad. · fre-
~ttllk ak teziihı: 2 ad.-çakı bileme tezgahı: 2 ad. 

Stlt~ Et, Sebze v. s. 
~ •r: 17 

lıtıı t. 
~Ch, Ot: 500 t 
ı:- ""rı . q tıti· 40 
t~ lltbze . . t . 
y 111,lt ' Pılav ve tatlı 

111 ' et .. 
~ lf: 12

3
• 5Pıruıç , sabun, şeker, m:ıkarna v. ı. 

~ ~k: 31 . t. 
A b~t kalenı 
"'ıı • lloh t ~ ı: 13 u • süt, yo~urt, mercimek (temd.) 
~ lıt1ı t. (teınd ) 
"'~ Ot: 83 . 
~ '>'•t 20 

8 t . (temd.) 
... t1ı r 610 it. 
r lıit •sut 
~ f 20() Ye 120 t. (temd.) 
~ lıll lO t. 
J ~il t. 
"''Yt· ot: ıso 
'r ltı}'·~ t. 
'tlıtt: 1

1
• Pirinç, sabun, mercimek 

~ ,, Oco 1c 
'>'t,ı 20000 1c ' 
<. •s· 5 . 
tı~~-;.t~5oo k. 

· ıo t· 

pa2. 7200 -

açıkekı. beh.t. 2 95 
açık eks . 

açık eks. B. t. 13 

" 

aÇ'ık ekı. 

kapalı z. 
aç. eks 

• 
" 
" kapah z. 
,, 

" 

paz. 

aç. ekı . 

kapalı z. 

kapalı z. 
,, 
,, 

açık ekı . 

açık ekı. 

kapalı z. 
a 9. eke. 

4563 -

2880 -

13500 -
500 -

3740 -
1690 -
2280 -

285 -
180 -
340 -
500 -

6450 -
300 -

4000 -
9000 -

5695 -
7300 -

14800 -
550 -

4940 -

paz. - -
aç. ekı. 520 -
paz. 20112 -
lı:ftpalı a. 20610 -

,, 
,, 

aç. eks. 

" 
paz. 
aç . ekı. 

,, 
kapall z. 

3400 -

3600 -
4165 -
5500 -

3815 29 

1125 -

446 15 

851 25 

130 -
91 80 

7S -
825 -
495 -

87 -

66 50 

219 04 
343 

216 -

1012 50 
37 50 

280 50 
126 75 
171 -

21 37 
13 50 
25 50 

483 75 

300 -
675 -

427 13 
547 50 

1010 -
41 -

350 50 

39 
1508 40 

1545 75 
1352 -

600 -
255 -
.327 -
~55 -

yüzde 15 
270 -
313 -
412 50 

Edirne Milli Emlak Müd. 8-8·38 11 -
Erzincan Belediyesi 
lzmir Belediyeıi 2-8-38 
Edirao Meriç:Su iş. Ş . Müb. 15-8-38 

11 -
12 _:_ -

Hınıs Kaymakamlığı 18-8 38 16 -

M. M. V. SAK 14·9-38 10 -

Ask. Fab. Um. Müd. Anlı:. 19-8-38 ıs -

lstan bul Vak ı llar Direk.. 
M. M. V. SAK 

Malatya Belediyesi 
Kültür Bakanlığı 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

,, 

Tophane Lvz. SAK 

Balıkesir P.T.T. Müd. 
O.D.Y. Balıkesır 

Samaun lnhi .. rlar Başmüd. 
Edirne Poıta T.T. Mud. 
Bursa lnh. Ba~müd. 

Devlet Baeımevi Dirk . 

Kırklareli Vilayeti 
BalıkHir Villyeti 
Edirne Kültür Direk. 

lıtaobul Komut. SAK 

16-8-38 
13-8-38 

13 -
10 -

1 ay zarfında 
12-8·38 10 -
13-8-38 12 -
13-1-38 11 -

8·8-38 

4-8-38 
16·8·38 
3 8-38 
9-8·38 
5-8·38 

1·8·38 

9-8-38 
1 l-8-38 

8-8 38 
13-8-38 

10 30 

15 -
15-16 
10 
11 -
12 -

10 -

15 30 
10 -
10 -
10 30 

Güm. Muh. G. K. lst. SAK 13·8·38 11 30 

C.H .P. G•n. Sekreter. 10-8-38 e kadar 
11 30 
11 -
10 30 
10 45 

11 -
11 ıs 

11 30 
11 45 

11 -
11 -
10 30 
10 -
11 -

Tophane l.vx. SAK 12-9-38 
lnhiaarlar Um. Müd. 13·8-38 

" ,, 
" 
n 

" 
" Ni~de Nafıa Müd. 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

" 
" 
• 

12-9-38 
12-9-38 
12-9-38 
12-9·38 
12-9-S8 
12-9·38 
30-7-38 
17-9-38 
15-8-38 
13·8-38 
13-9-38 

Kars Tümen SAK 19 8-38 15 -
11 -
10 -
12 -
13 -
11 -
11 -

" 12·8-38 
Erzincan Tümeni SAK 6-8-38 
Bafra Kayaalcamlığı 8 8-38 
Kara Dotum. Çoc. Bakımni 5-8-38 
Milis Ask. SAK 11·8·38 

Niğde Vilayeti 
Malatya Beled. 
lzmir ,, 
Tophane Lva. SAK 

lzmir ,, 
Kırklareli Tüm. SAK 
Çorlu K or SAK 

" ,, 
Harta G~n. Direk. Ank. 
Selimiye Ask. SAK 
lıt. Komutanlı~• SAK 

,, 
Ankara Lvz. SAK 

4·8-38 
19-7-38 den it. 1 ay 
2-8-38 13 -
1-8-38 11 30 

15-8-38 12 -
15-8-38 11 -

15-8-38 16 -
15-8-38 10 -
15-8-38 11 -
15-8-38 11 30 
1-8·38 10 -

15-8-38 10 -
15-8-38 15 30 
18-8·38 12 -

(Devamı 2ici sayfada) 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat· Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi- Harita 

Edirne Meriç Su İşleri Şubesi Mühendisliğinden : 

Eksiltmeye konulan iş: Edirne civarında Merıç nehri sa~ 
sahilinde bulunan Bo::-na köyünün feyezandan kurtulması i
çin yapılacak sedde ve mahmuz inşaatı keşif bedeli 51305,92 
liradır. Eksiltme 15.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 12 de Edirne Hükumet konağmria Meclisi Umuml sala. 
nunda toplanan Su Eksiltme 1'omisyonunca kapalı zarf usuli· 
le yapılacaktır. 1st ekliler eksiltme şartnamesi, mukavele pro 
jesi, Baymdırlık işleri genel şartnamesi, umumi su işleri 
şartnamesi, hususi şartname, vahidi fiat cetvelini ve projele· 
ri 256 kuruş mukabilinde Edirne Trakya Umumi Müfettişlik 
binaşında Meriç Su İşleri Şuhesi Mühendisliğinden alabilir
ler. Eksiltmeye gin~bilmek için isteklil~rin · 3815,29 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve 15 bin liralık Nafıa Su İşleri 
veya bu kabil Nafıa işleri başarmakta fenni kabiliyeti oldtl· 
ğnna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteabhitlık vesikası 

ibraz etmesi. 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan i~: Ünye-Terme hududu yolunun 
1+365-11 +680 inci kilometreleri arasındaki imalatı sma
iye in~aatı ve şose forşiyatı ve ~ilindirajıdır. Keşif bedeli 
2489'.l lira 18 kuruştur. 

Bu İ~P. aid şartııaıırnlcr ve evrak şunlardır: 
A-Eksiltıne şartnamc:;i 

B- Mukavele proje!li 
C - Nafıa işleri genel . artnamesi 
D-Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaatına dair fenni 

şartname 

E Hususi şartname 
F-Keşif cetveli, :;ilsilei fiat cetTeJi; metraj cetveli 
(;-Proje ve grafikler 
l~teyen)er bu :;;:ırtnamcdeki evrakı Ordu Nafıa Müdürlü

ğiindı•n alabilirler. 
Eksiltın P. 15 ağustos 938 tarihinde pazartesi günü saat 

13 de Ordıı hükümct kona~ında Vilayet d11imi encümeninde 
yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Jı~ksiltmiye girebilmek için isteklinin 1866 lira 91 kuruş 

muvakkat teminat vermesi lAzımdır. 

• • • 
Gaziantep barut deposunda yap. Bekçi evi inşaatı ve 

depo arazisinin tel örgü ile çevrilmesi iıi. Bak: lohi1ar· 
lar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
Kartal Merkez okulunun tamiri. Bak: lst. Belediyeıi 

ilanlarma. 

• • • 
Eskişehir ile Kütahya tayyare alayı komutanlık bina· 

lan inşaatı. Bak: Harici ask. kıtaatı ilanlarana. 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 11350 lira olan muhtelif kimya
hane malzemesi askeri fabri~alar umum müdürlüğü mer· 
kez sahnalma komisyonunca 19.8.938 cuma günü saat 
15 de kapah zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminat &5 t lira 
25 kuruştur. 

M. M. Vekaleti Satına ima Komisyonundan 

Hepsine tahmin edilen fiab 5961 lira 40 kuruş olan 
46 kalem kimyevi ilat ve ecza kapalı zarfla satın ahnacak· 
tır. 

Eksiltmesi 14 eylul 938 çarşamba ıünii saat 10 da M. 
M. Vekaleti Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminat 44ö lira 15 kuruştur. 
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b Müzayedeler 

Ü2üm: (1 senelik) - - - - Asma Fidanlara SAK Gelze 6-8-38 13 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
paz. Denizbank İst. Şuh. Mtid. 5-8-38 12 -Hu.ıda demir saç ve köşebent: 200 t. 

Cevi7 talnşt aç. art. 1450 - 108 75 Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 15-8·38 10 - Yoı:gat Jandarma Erat Okulu Komutanlıtından : ıı' 
Yozgat jandarma okul eratının 1.9.938 tarihinden 31.8.939 

riğine kadar bir senelik ekmeklik unu 6.8.938 tarihindea itib•1 
on beş giln müdcletle ve kapah ı:arf usuliyltı eksiltmeye ıı.o~ 
muş ve 22.8.938 pazartesi günü ihalei katiyeai icra edileceğıll , 
taliplerin sözü geçen ründü pey akçaları ile birlikte Yoıı•1 

jandarma oklu Satınalma Komisyonuna müracaat eylemeleri· 

Eski taban lıstiğ'i paz. 

Mcnsucat-Elbise·l(undura-Çaınaşır v .s. 
ı\..;keri Fabrikalar Uınuın Müdürlüğü Satınalma Komi yonurıdan 

Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan 5 tou saıı sabunlu 
kösele askeri fabrikalar umum miidiiılüğü merkez satınalnıa 
komieyonıınca 13.8.938 cumartesi günü ~at l 2 de kapalı 

zarf ile ihale eclilecektiı Şaı tnıımc para:-:ız olarak komisyon· 
dan verilir. Muvakkat teminat 825 liradır. 

• • • Tahmin edilen bctleli 6600 lira olan 3 ton vakcte 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 
13.8.938 cnmarte i giinü :;aat 11 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname para~ıı olarak Komisyondan verilir. Mu
vakkat teminat 495 liradır. 

Kültür Bakanlığ~ndan 
Bakanlık harlemelerine 46 takım clbi~e ve kıı~kct yaptı· 

rıhı<'aktır. Kıymeti ınuhammcnesi 990 lira olup muvakkat 
tı ıninat. 75 liradır. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat temi· 
nalını mal san<lı~ına yatırdığuıa dair rnaklmz veya banka 
mektul.ıu getirmeleri. Ek::ıiltmenin 12 ağusto::ı ~J:fü cuma gü 
nü =-aat onc.la Levazım daire::ıiııde ıııüte~ekkil Komi:;yonda ya

dılacıığı. 

Ka~tamonu Köy Eğiiıncııleri Yet i~tirmc Kuı ou 

J)ircJ...liiı lüğurıdeıı: 

Cinsi Miktarı T. fiııt Tutarı Tcmiııat 

Yüzleri viılela altlan Ye- 208 cift 500 1040 L. 78 J,. 
dikule birinci nevi kös~d
::-inden tahta çivili i::ıkarpin 
rengi !:ıi yah 

Yukarıda yuıılı ev~afta i::-karpin 22.7.938 ruıııa gününden 
itibaren 21 gürı müddetle açık eksdtmeye kuııulıı111~tur. Ta
lip oiaıılnrm 12.8.<)38 cuma giinü saat 10 da Ki.ılliir daire- 1 
sinde toplanacak olaıı muhayım koırıisyoıııınıı h:ışvurmal..ırı 1 
ilfm olunur. _ \ 

Matbaa işleri, Kırta.si~e, Yazıhane Malzem si 
Devlet Baaımevi Direktörlüğünden 

Tlpo maltineaile basılacak 68X 100 1/ 16 kıtasında biri 11 di
ğeri 10 formaltk iki okul kit•bının biri 130.000 sayı, diğeri 90.000 
aayı üzerinden basım ve cilt iti her kitap ayrı bir iş olarak pa · 
zarhkla açık cksiltmiye konulmuştur. Kitabın kağıt ve cilt mal· 
zemesi baaımeviınizce temin olunacaktır. Ekıiltme ve ihale 1.8.38 
pazartesi günü aaat 10 da Devlet Basımevi Direktörlüğünde biri · 
birini müt~akip yapılacaktır. Muhammen bedelleri birinin 3600 
lira ve değerinin 3600 lira ve muvakkat teminat mikdarları da 
bu bedellerin yüzde 7,5 olup usulü dairesinde isteldilerin eksiltme 
zamanından bir saat evvel bu teminatları Devlet Basımevi vez- ı 
nesine yatırmış olmaları lazımdır. Ekailtmiye iştirak edeeeklerin 1 

2259 aayıh kanunun 2inci mnddesi gere~ince lazım gelen teknik 
ehliyeti haiz bulundu klnrına dair mahalli Ticaret odasından alın ı 
mıt bir mektub getirmeleri ve eksiltmiye konulan kitap nevinden 
bir okul kitabını muvnffaMyetle basmış oldukların' isbat eden bel· 1 
ge ve işleri de göstermeleri lazımdır. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden parasız o · 
)arak alınabilir. 

a:: .. ! S--

Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Sııtınalma Komisyom· ndan: 
16-7-938 cumartesi günü saat 10 da müteahhit nam 

ve hesnbına satın alınacağı ilan edilen ve 7905 lira tah
mini fiat takdir edilen 20 metre mikabı Dişbudak kala
sın el·siltme günü istekli çıkmadığmdan bir a \' içinde 
pazarlıkla satın alın.ıcaktır. Pazarlığı 5 ağustos 9~~8 cuma 
günü saat 11 de M. M. V. Satmalmn Komisyonunda ya
pılacaktır. İlk teminat 593 lira olup ~artnamesi bedelsiz 
olarak komisyondan a lınır. 

Nakliyat: Boşaltma. Yükletme ve s. - --- --------
11artın P. T. Şefliğindeıı 

Bartın-Çaycuma i ta iyonu otomobil postası haftada kar
~ılıklı 5 ve 7 eferli olmak üzere iki şekilde 21.7.938 den 
itibaren 15 gün müddetle nçık eksiltmeye çıknnlrmştır. 

6.8.938 cumartesi glioü snat 13 le teke rriir eı lccek son be
delin hangisi mütcdil görliliirse iki ~cki ldeıı lıiri tercih edi
lecektir. Sudan geçmek ve Çaycumaya kadar gitmek külfeti 
ı>.aldmlını:.lır. Po::ııuJar Çaycuma istasiyuııuııJnn verilip alına
caktır. 

1 tcklilcrin şeraiti anlamak ve pey ::;ürnıek üzere ıııerk c
ziıniz~ miirncrıatleri ilan olunur. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, ilah v.s. 

•• • 
50 adet madeni şezlong alınacaktır. Bak: İst. Lvz. 

Amirliği SAK ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
Milli Müdafaa Veka!eti Satına!ma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyat 1327 lira olan 60 ton la· 
vamarin kömürü ile üç ton gürgen odunu açık eksiltme
ye konuimuştur. İlk teminatı 100 liradır. Şartnamesi her 

6 - Tophane Lvz. SAK 8-8-38 11 30 

gün M. M. V. Satınalma Komisyonunda gorülebilir. İhale· 
si 12 ağustos cuma günü saat onda yapılacaktır. 

* • • Hepsine tahmin edilen fiyat 4990 lira olan 17500 
litre benzin, 650 kilo Mobiloil • A, 300 kilo Mobiloil · C 
45 büyük teneke petrol açık eksiltmeye konulmuştur. İlk 
teminatı 37 4 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün M. M. 
V. Satınalma Komisyonunda görülebilir. İhale 11 ağustos 
938 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

Afyon Vilayetten : 
Nafıa idaresi ihtiyacı için alınacak 1586 lira 50 ku· 

ruş tahmini bedelli motorin, vakom, gaz, benzin, çakmak 
fitili, üstübü, gres istekli çikmadığından 14 temmuz 938 
tarihinden itibaren bir ay içinde daimi encümende pazar· 
lıkla verilecektir . .Şarınameler nafıa idaresinden alınabilir. 
Muvakkat teminat 1 19 liradır isteklilerin daimi ene ümene 
müracaatları 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Bilumum Sulh mahkemelerile Levazım ve Emanet dai· 

resi ve Asliye beşinci ceza mahkemesi ihtiyacı için 75 
ton yerli kok kömürü açık eksiltmiye konmuştur. Muham
men bedeli 1500 lira olup muvakkat teminatı 112 lira 50 
kuruştur. Münakasa 11.8.938 perşembe günü saat 1 1 de 
Sirkecide Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye Le· 
vazını dairesinde müteşekkil l"'..ksiltme Komisyonu tarafın· 
dan yapıLıcaktır. Şartname ve kömürün tevzi mahalleri 
tatil günlerinden maada hergün Adliye LeYazım dairesin
de görülebilir. 

. Tire~olu Kaymakamlıtından : . I 
Tırebolu (Ortacamı) Karakaya yatılı ilk okulunun bır Y~ 

yiyeceti 40 çeşitten ibaret olup 182070 kuru' muhammen kıY ... 
tindedir. Bu yiyecekler 1 atustos 938 &'Ününden itibaren bit 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuftur. Şartoameyi iarrn•~ O 
almak istiyenlerin kaymakamlıktaki milteşekkil komisyona ..,e ~ 
resun kültür direktörlütüne müracaatları ve isteklilerin ıJ655 I 
rut depozito akçelerinin Bankaya yatırtlmıt makbuzlariyle l 
lul pertembe günil saat l5 de eksiltmeye iş~irakleri ilin olull 

• * • Tirebolu Espiye yatılı ilk okulunun bir yıllık yiyeceJİ 
çeşitten ibaret olup l 25795 kuruş muhammen kıymetindedir· 
yiyecekler 1 atustos 938 gününden itibaren bir ay müddeti• 
Ç\k eksiltmeye konulmuttur. Şartnameyi g<Srrnek ve alnı•" 1141 

yenlerin kaymakamlıktakı mütetekkil komisyona ve Gireaull 
tür direktörlüğüne müracaatları ve isteklilerin 9435 kurut d~ 
zito akçelerinin Bankaya yatırılmı' makbuzlariyle 1 eylul peı1 
be günü saat 16 da ekıiltmeye itt\rikleri ilin olunur. 

• • * 
Sodeyağ, kuru fasulye, kuru ot, sabun ile yulaf alınac•~ 

Bak : Harici Aak. kıtaatı ilinlarına 

~~~~~~~~~~~~~~~,,,/ 
ı -Ü Z _A_ Y ~-? ~ L !) b) 

• • • 
Taban liatiti utılacaktır. Bak: İ.t. Lvz. Amirliti 5,/. 

ilanlarına. ---- -- - -~~ 

,'Y_ z::::::z _ . ~ f 1 İnhisarlar U. Müdürlüğündeıı: 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. ldareiinden ~ 

-
A\üteferrik 

1\luhaııııncn be<lcllerile ıniktar ve vasıflan aşağıda yazılı ı - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep bil 
2 gurup malzeme her gurup nyrı ayn ihale edilrnPk şartile deposunria yaptırıli\c:ık bekçi evi inşaatı ve depo ar~ıl· 
12.~.9J8 cuma günii saat L0.30 da Haydarpaşa<la gar binası nin tel örgü ile çevrilmesi işi heyeti uııumiyesile b1

' 

i çi ııdek i satınalnıa komisyonu tarafından açılc eksiltme ile te açık eksiltmeye konmuştur. 
::;atın alınacaktır. 2- Keşif bedeli b ekçi evinin t 864 95 lira tel örgüs~ 

248.26 lira ki c\!aıan 211 J.~2 lira ve muvakkat teıoİ 
158.49 liradır. 

Hu işe girmek i~tı!yeııleriıı kanunun tayin ettiğı \'l'saik ve 
lıer gurubun hizasında yazılı muvakkat tmninatlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar kuıuj:;yona müracaatları laıımdır. 
Bn i~e ait şartrıaıneleı Hnydarpa!;iada gar hirıasındaki komisyon 
turafınuan parasız olarak <lağıtılmuktadır. 

1- Bir adet arnhalı merdiven bedeli ı ıJ35 lira, muvak
kat teminatı 77 lira 63 kurustur. 

~ 

2 - 19 kalem muhtelif cins ve el/atta el ile müteharrik 
tulumba ve teforruatı nıııhamıııeıı be t>li I028 lira 90 h uruş 
ve muvakkat teminat 77 lira 17 kuru~tur. 

Karabiga Belediyesinden : 
Elektrik şebekesinde mevcut aA-aç direklerin demir potrele 

tahvili kapalı zarfla ekılillmeye çılurılmış, eksiltme gününde talip 
zuhur etmediğinden 10 gün temdit edilerek 2.8.938 aalı günü saat 
12 ye talik edildiğinden taliplerin belediye encümenine müracaat
la proje keıif ve ,artnameleri iıtemeleri ve ek1ııiltme gününde 
hazır bulunma!ari ilan olununr. 

A!lkeri Fabrikala:- Uınu:n 'M:iidü;lagü Sa tınalma Komisyonudan : 
Adet 
2 Marangoz Rende tezgaha 
2 ,, Pulanya 
2 n Uf lc:i delik " 

n 

2 ,, Şerit ve destere n 
2 ,, Daire de.tere .. 
2 ,, Fireze fırıldak ,, 
2 ,, Çakı bileme ,, 

Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan yukarıda mi~darr ve cin-
si yazılı tezıahlar A,keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Sahnalma Komisyonunca 13.9.938 aah günü saat 11 de kapalı 
zarf ilo ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Muvakkat teıninai: 675 liradır. 
* * * Aşağıda yazılı ev saflarda olmak üzere bir çift nal<liye kotum 
hayvanı alınacaktır. 

Beygirler yerli olacaktır. 
Veteriner muayenesinde tamussıhha bulunmaaı tarttır. 
Yatlara dörtten atağa ve 6-7 den yukarı olmıyacaktır. 
Yükseklikleri 1.42 den aşağı olmıyacaktır. 
Bu evsaflarda olmak üzere çiftine 300 lira ltedel tahmin e 

dilmiştir. 

isteklilerin beygirlerini alarak 15 ağustos 938 pazartesi günü 
ıaat 10.30 da merkez satınalma komisyonuua müracaııtları. 

,., * * Tahmin edilen bedeli 6450 lira olan 143 kalem muhtelif 
zımpara tatı askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatınal· 

tba komisyonunca 17.9.938 cumartesi günü aaat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartoı.me parasız olarak komisyondan veri
lir. Muvakkat teminat 483 lira 75 kuruştur. 

* • * Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
aatıoalma komisyonunca 13.8 .938 cumartesi günü saat IO da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. ~artname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Muvakkat teminat 300 liradır. 

.. * • 

20 adet terazi, 58 ad. baskül ile l O adet vagonet a· 
lınacaktır Bak: inhisarlar Umum Müd. ilanlarına. 

••• 
onbes ton pırınç le•ha alınacaktır. Bak lst. Lvz. Amir. 

SAK ilanlarına. 

3- Eksiltme 15. Vlll.938 tarihine rasthyan pazllrtr' 
günü saat 1 t de Kabataşta Levazım ve Mubayaat ŞıJ 
sindeki Alım Komisyonuııdıı yapılacaktır. . ·ır 

4- Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabılı 
İnhisarlar Levazım ve Mubi.lyaat Şubesile Gaziantep lV 
müdürlüğünden almabilir. 1 

5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve~ 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltıne 1 

tayin edilen gün ve s'\atte yukarıda adı geçen Koıııi5• 
na gelmeleri ilan olunur. (4878) 

1 

• • • 
1-İdaremizin Kağızman ve Kulp Tuziaları için f~ 

namesi mucibince satın alınacak 10 adet Vagonet 4,1· e 
tarihinde ihale edilmediğinden yeniden açık eksiltıfl 
konmuştur. 

2 -Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teoJİ~ 
37.50 liradır. ~ 

3-Eksiltme 13.8.938 tarihine rastlıyan cumartesi ti 
saat 11 de Kabataşt a Levazım ve Mubayaat Şubesiıı 
Ahm Komisyonuad!l. yapılacaktır. ( 

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

5-Eksiltmeye iştirak etmek isleyenlerin fiatsıı ve 
fassal tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline 1'

9 

inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen ıubesiodt' verrı'el 
ve tekliflerinin kabulünü mutazarumın vesika alrı'' 
lazımdır . 1 

6-İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve s' 
yüzde 7,5 güveame paralarile birlikte yukarıda adı g 
Komisyona gelmeleri. İlin olunur. (4916) 

1 . ... 
' 1- Şartname~i ve nümunesi mucibince üzüm "e ti' 

son koymağa mahsus 50.000 adet çuval kapalı ıatf 
lile satın alınacaktır. 

1
,tJ 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabil• Z 
lira ve muvakkat teminatı 1575 liradır. . ' 

3-· Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlıyan pazartes1
•

11 
saat 13 de Kaloataşta Levazım ve Mubayaat Şube•1 b 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. Fiat teklif mel<ttl 
ve teminat akçesi veya makbuzunu ihtiva edec•"., 
kapalı zarfların ayni günde saat l 2 ye ic:adar l(orı'' 
Başkanlığına verilmesi lazımdır. 

4- Şartnameler 1 lira bedtıl mukabilinde berı0j 
hisnrlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
Başmüdürlükli!rinden alınabilir. 1', 

5- Mühür teklif mektubunun, kanuni vesaik ile ·~ 
1,5 güvenme parası makbuzunu veya mektubuvtJ 

1 

... ıJ 
edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı oldııl~, 
re eksiltme günü en geç saat 12 ye kadar yukarı •l 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabA 
verilmiş olmaıı lazımdır. (4454) 

Bas 

kü 
Us 

ta 
Yo 
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Sahife 3 MUNAKASA GAZETESi 

* t * 
Miktarı Tartma Muham.bedeli Muvakkat Eksiltmenin Teklifin -~~vevml ~-. 

adet Kabi- Beheri Tutarı teminat Şekli Saati verileceği 
---Cinsi liycti L. L. L. K. S. D. Şube 
Basku··ı =:--8 8 A Ek l O 30T F b Ş ,, .34 500 kg.Iık 11 O 3740 2 O 50 . • si tme 1 ütün a . ü. 

Monakasa Gazetesi 
,, "B" 13 300 ,, 130 1698 12\i 75 " 10 45 ,, ,, Bntön Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga
zetesi dir. 

,, "M,, 8 1000 ,, 285 2~80 171 " 1 l Tuz Fen ,, 
" "B,, 1 1000 ,, 285 215 ıt 37 Pazarlık 11 15T ütüı Fab,, 
" "B,. 2 200 ,, 90 180 U 50 ,, il 30 ,, ,, 

İerazi "B,, 20 IO ,, 17 340 25 50 ,, il 45 ,, ,, 
k .. •. -Yukal'ıd a tartma kabiliyet!eri ile mikdarı yazılı muhtelif çekerde "58,, adet bas 

ul ıle "20,, adet terazi şartnamesi mucibince satın alınacağından hizalarıada gösterilen 
Usullerle ayrl ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Telefon: 49442 

il-Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ili-Eksiltme 12.IX.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. "Münakasa,, ya 

abone olunuz iV Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şubeden alınabilir. 
V- Eksiltmiye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve kataloldarını ihale 

IÜnünden bir hafta evveline kadar hizalarında işaret edilen Umum Müdürlükleri alaka· 
dar Şubelere vermeleri ve tekliflerinin kabuliinü mutazamruın vesika almaları lizamdır. 

ve abone ediniz 

VI- lıteklilerin kanunen kendilerin .. .ien aranı 1 an vesaik ve yüzde 7,5 güvenme pa· 
rat._riyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı geçen Komis-
~a gelmeleri ilan olunur. (4917) 1 4 

!!Sl!222--

I<eşif bedeli 1787 lira 31 kuru.ş olan Kartal Merkez 
k~ulunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evre· 

1.~le Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görlilebili r. istek· 

1
1 er 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan haşka 1000 lira-
1~ bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden 

t
a llcakları fen ehliyet vesikasile 134 lira 5 kuruşluk ilk 
e . b hıınat makbuz veya ı11 ektubile beraber 10.8.938 çarşam-
• günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(4786) 
~~----..----~_._.._.. ...... :&caı~--~ ........ --==:=:;:-..:-..:"""'!'!!'!"l~~'!!!'!G!±!!!!2!!!!'!!!!!'!~1~ 
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Harici AskePi -. KıtaaFJlanları 
. . . .• . . • !!: ... _:,.. . -~,U.'.•'lı• .. 

• .. • • •• r ;, ~~·.: .... ; • ~·\:·'-' • • • • ~ "'/' 

lb Eksiltme günü istekli çıkmıyan Eskişehir Tayyare Alayı Ko· 
lb lltanlık binası inşRatı yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konul
l Uftur. Keşif bedeli 66450 lira beş kuruştur. Keşif ve şartname· 
;~ ~33 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. 
V ••lttne 16 ağuıtos 938 salı gOnü saat 11 de Ankarada M. M. 
littkileti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 4571 

1 
il 51 kuruştur. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 

t '~ılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
kt lif tnektublarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline 
l '~•r AnkaradR M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna verme• 
•rı. lJ.l9) (4869) 1-4 

$ • • 

11' Ekıiltrne günü talip çıkmıyan ve Kütahy a Tayyare Alayı Ko
lb Utanhk binası inşaatı yeniden kapalı zıufla eksiltmeye konul· 
V u~~ur. Eksiltme 16 ağustos 938 ulı günü saat 11,30 da M. M. 
lirt illeti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. hk teminatı 4571 
... ~ 61 kuruıtur. Ketif ve proje ve şartnameler 333 kuruta Ko-
1 

1
'Yondan alınır . Ekııiltmiye girecekler kanuni teminat ve 2490 

t 'Yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlik
~._ 1~tklif mektublarını ekıiltmc saatinden behemehal bir saat ev· 
\' t •ne kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
trıneleri. (161) (4871) 1-4 

• • • 
t, l<or nıerkez hirlikleri hayvanatı için 200000 kilo yutaf kapalı 
d tf Uıulü ile alınac:tktır. İhalesi i5.8.938 pazartesi ııünü 1aa.t 16 
10' Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda yopılncaktır. Beher ki· 
~ •utıa tahmin edilen bedel 4 kuruş olup ilk teminatı 600 liradır. 
\'ıaf .. · · ·· k · t l . h - ı· t b l L "•z ·.e şartnameıını gorme ııa eyen nın er gun s an u e• 

•tlb'tn Amirliği Satınalma Koıniıyonunda ve Çorluda Kor Satın
~ da. I<orniıyonunda görebilirler. Taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü 
._..,' delerindeki belgelerile birlikte belli ııün v~ saalten bir saat 
\'t \'ti. teklif mektuplarını Çorluda Kor Satınalma Keıniıyonuna 

"rtııt bulunmalnra. ( 172) (4906) 

•• * 

~. lzrtıir rnüıtahkem mevki hariç kılal!\tııı 2~10 kilo sade yağı 
tı~'1 ~ Zarf uıuli ile ekıillmeye konulmuttur. ihalesi 15.8.938 pa· 
tı111~11 lliınrı saat 12 de lzmir de kışlada müstahkem mevki Sa
~6ı ltı•. Komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 
Ş,rt O lıradır. Tenıinatı muvakkate akçası 1545 lira 75 kuruştur. 
d, 11 "tneııi her gün Komiıyonda görülebilir. İstekliler ticaret o 
d._:~tıda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetin
Gııc~rler P.kıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
"• tu tnaddelerinde vo ,artnamesinde yazılı vesikalıırla teminat 

tklif 1 K · 1 · hıektublarını ihale ıaatından evve om11yona verme erı 
(4901) l 167) 1 - 4 

• • • 
'lıly~ırklareli tiim~n birlikleri ihtiyacı ıçın 120000 kilo kuru fa
lı " .. Y_e teklif edilen 14 kuruş 29 santim fial komutanhkça paha· 
ıı. •Orut-1-t- . ·ı k lıth u unden yenıdP.n kapalı zarflft eksı tmeye onmuştur. 

ı~ttl· kilosunun muhammen bedeli l:S kuruş olup ilk teminatı 
littr ''•dır. İhalesi 15.8.938 cumartesi günü saat 11 dedir. İstek
~ilir) t•rtnaıuuini her gün Tümen Satınalma Komisyonunda göre· 
"llıi tr, İsteklHerin kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaik ile 
~it ,"•t mektuplarını hıtvi zarfları belli gün ve saatten en az 
l ~ti. ••t f'Yvcline kadar Tümen Satınalma Komiıyonuna verme· 

(4905) (171) 1-4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~z::::ıt~!!!"':!!!:!:~~~:::ı:ı~~. ~=ı:x:s:a:!f2~rı· 

••• 
Kor Merkez birlikleri hayvanlarının ihtiyacı için 150000 kilo 

kuru ot açık eksiltme suretile alınacaktır. ihalesi 15.8.938 pazar· 
tesi günü aaat 11 dedir. Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
iki kuruş 90 santim olup ilk pey parası 327 liradır. Evsaf ve şart· 
namesini görmek isteyenler her gün İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda ve Çorluda Kor Satınalma Komisyon
larında görülebilir. Talihlerin kımunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
belgelerle birlikte bP.lli gün ve uatta Çorluda Kor Satınalına Ko· 
miıyonuna müracaatları. ( 169) (4903) 

• • • 
Kor merker birlikleri ihtiyacı için 10,000 kilo sabun açık ek

siltme suretile alınacaktır. İhalesi 15.8.938 pazartesi günü saat 10 
da Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Beher ki
losuna tahmin edilen bedel 34 kuruş olup ilk pey paraeı 255 li
radır. Evsaf ve şıırtnllmesini görmek isteyenler her gün İstanbul 
Levaz.ım Amirliği Satınalma Komisyonunda ve Çorluda Kor Sa· 
tınalm Ksmisyonunda görebilirler. Taliplerin k:ınuırnn 2 ve 3 cü 
maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatta Çorluda 
Kor Satıııalma Komisyonuna müracaatları (170) (4904) 

• • • 
29165 lira 23 kuruş bcddi keşifli olan Balıkesirdc Çayırhisar· 

daki Topçu taburu garajının ikmali inşaatı kapalı zarfla ekıilt· 
meye konulmu~tur. İhalesi 1.8.938 paze.rtesi günü saat 11 de Bil· 
lıkeıirde Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
2187 lira 40 kuıuştur. Plfin, fenni tartname ve birinci keşif Ba
lıkeıir Kor İnşaat ve İstanbul Lnazım Amirliği Satınalma Ko
misyonun :.'la görülebilir. Talihlerin kanunuıı 2, 3 ncü madde· 
lerinde .razılı vesikalarla varsa yaptığı bu gibi işlere ait ehliyet 
veıikaaı gfüterecekludir. Talihlerin ihale ıaatından bir saat ev· 
veline kadar tekliflerini Komisyona vermeleri. (101) (4386) 4 - 4 

• * • 
Tümen Merkez kıtaat ve müeaseaat için yirmi sekiz bin kilo aa· 

deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 11 ağustoı 938 
perşembe günü saate 11 de Tümen Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evveline kadar ka· 
bul edilecektir. Yirmi sekiz bin kilo sadeyağın muhammen bede· 
li 24080 liradır. İlk teminatı 1806 liradır. Şartnameıi Tümen Sa• 
tınalma Komisyonunda hergün görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teminat ve mektublarile ve kanunun emrettiği veaailde 
birlikte Sarıkamışta Tümen Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 

(106) (4433) 4-4 

• • * 
Kırklareli Tümen Birliklerinin ihtiyaci için 4,000,000 kilo o-

d unun kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. Beher kiloıu
nun muhammen fiyatı bir kurut 25 santimdir. İlk teminatı 3756 
liradır. İhalesi 4 Ağustos 938 Perşembe günü saat 11 dedir. İı· 
tekliler şartnamesini 250 kuruşa Satınalma Komisyonundan alınır. 
Talipler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat 
mcktublarıoı havi Larflarını belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Kırklarelinde Tümen Satınalma Koruiıyonuna ver-
meleri. (117) (4577) -4 . "' . 

Miktarı Tahmin bedeli ilk teminatı 
kilo Cinai Lira kurut Lira kuruş 

220000o- - - 000 2475 ()()() Odun 33000 
1 - Elazığ nıerkexi için alınacak miktar, cinı tahmin bedeli 

ve ilk teminatı yukarda yazılı Odun Elazığ Tüm Satınalma Ko
misyonunca 5 Atustos 938 cuma günü saat IO da kapalı zarf ek· 
siltmesile satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi Komiıyontla (Örülebilir. 
3 İıteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şart-

namesine göre hazırlıyacakları teklif Qlektuplarını makbuıı mu ka· 
bilinde Komiıyona vermeleri. (123) (4608) 3-4 

• * • 
lzmitte ve Gebzede yaptırılacak iki pavyon ile Gebı.ede bir 

hangarın ikmali inşuh ayrı ayrı kapalı .zarfla eksiltıneye konul
muştur. Eksiltme 5 atustos 938 cuma ııtınü aaat l l de Eıkitehir 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İı.mit 
dcki bir ·pavyonun keşif bedeli 4.l,023 lira 78 lcuru9tur. Gebze
deki bir p~vyonuıı keşi fbedeli 15,500 lira muvakkat teminatı 
1162 lira 50 kuru,tur. inşaatı ikmal edilecek GebzeJeki hangarın 
keşif bedeli 24329 lira 02 kuruştur. Muvakkat teminatı 1825 li· 
radır. Bu itlere ait resim ketif ve şartnameler Ankara İstanbul 
ve Eıkişchir Levazim Amirliklerine ve İzmitteki Askeri Satınal· 
ma Komisyonlarında görülebilir.isteklilerin her üç kıaım inşaat i
çin ayrı ayrı teklif mektupları verebilecektirler. Bu i119aat işlerine 
girece'der 2490 ıayılı kanunüa yazılı vesikaları ve bu miktarlar· 
da bu itlere benzer it yaptıklarına dair vesikalarını ve Nafıa 
Vekaletinin 938 yılile beraber bu işlere ait teklif mektuplarını · 
havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 1ründe saat 10 na kadar 
Mezkur Komisyona vermelidirler. (125) (4610) 3-4 

Niğde ve Sor garnlıonlarının ihtiyacı olan 86300 kilo ııtır, 
koyun ve keçi etlerinden fiatı müsait olanı alınacaktır. Kapalı 

zarf usulile ihalesi 10.8.938 çarşamba J'ÜnÜ ıaat onda Niğde Aı
keri KO. da yapılacaktır. Sıtır etinin muhammen bedeli 15534 
keçi etinin 19417 ve koyun etinin 30205 liradır. Şartname Komiı· 
yonda görülebilir. isteklilerin teminat evveliye ve teklif mektub
larını muayyen olan zamandan bir saat evveline kadar Nitde 
Tümen Satınalma Komisyonuna vermelert. (146) (4769) 2 - 4 

t 
. . . 
~ , 

,~ 

Fenerbahçe Harbiye aktarma an barına ait Eyüpte Cizlaved fab
rikasında mevcut 797 parç~ 812 kilo vikrea topları eski taban 
lastiği satılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8 atuatos 938 pazartesi 
günü saat 11,30 da Tophanede lıtanbul Levuım Amirliği Satınal· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu bet 
kuru,tur. Teminatı 6 liradır. Lastikleri fabrikad~ görebilir\ er iı· 

teklilerln helli saatte Kemisyona R"elmeleri. (4899) 1-3 

••• 
Bir No, lu dikim evi için 15 ton ıtirinç le.hanın kapalı zarfla 

eksiltmesi 12 eyliH 938 pazartesi "ünü saat 11,30 da Tophanede 
lıtan~ul Levazım Amirliti Satınalma Komiıvonunda V"pılacaktır. 
Hepıinin tahmin bedeli 13500 lira ilk teminatı UU2 buçuk liradır. 
Şartname ve numunui Kom isyond" görülebilir. f ıteklilerin kanu· 
nt vesikalarla beraber teklif mektublarını ihale aaatından bir ıaat 
enel Komisyona vermeleri (4897) (94) 1- 4 

• • * 
Provantoryom için 30 adet küçük ve 20 adet bllyilk madeni 

şezlonğun panrlıkla eksiltmesi 8 atustos 938 .,azarteıi gtiııü 
ıaat 10.30 da Toph•nede fstanbul Levazım Amill"liğ'i Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 580 lira ilk 
teminatı 87 Jiy adır. Şartname ve nümuneleri Komisyonda rörü· 
lebilir i.teklilerin kanuni vesikalarla beraber belli saatte Komiı· 
yona gelmeleri. (4900) J-3 

• * * 
Ordu Sıhhi ihtiyacı ıçın beş çeşit 1450 adet Rekor şırıngası 

29 ağusto~ 938 pazartesi günü saat l 1 de Tophanede İıtanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonunda açık eksiltmesi yapı· 
lacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 3487 buçuk liradır. ltk teminatı 
261 lira 55 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. fıtekli· 
lerin kanuni vesikalarile berl\ber belli saatte Komisyona gelme-
leri. (74) (4435) 2-t 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 500 takım irigatör 300 adet hava de· 

recesi 5000 •det beden derecesi 50 adet cam irigatör 10000 adet 
Rekor şırıng<t iğnesi 29 ağustos 938 pazartesi günü saat 11,30 da 
Tophanede lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3180 lira ilk te· 
nıioatı 2:\8 buçuk liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
İıteklilerin kanuni vesikala rile beraber belli aaatte Komisyona 
gelmeleri. (76) (4437) 2 - 4 

• * * 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 500Q adet Flaater 2 eylul 938 cuma 

günü saat 11 de Tophaned~ İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komiıyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin edilen be· 
deli 3900 lira ilk teminatı 287 buçuk lira~ır. Şartnamesi Komis
yonda ııörülebilir. İsteklilerin kanuni vcaikalarile beraber belli 
uatte Komisyona gelmeleri. (75) (4436) 2-4 

• * • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 2250 kilo oksijenli ıu 2 Ağuıtoı 9 ~8 

salı günü saat 11,30 da Tophanede fstanbul Levaum Amirliti 
Satınalma Komisyonund a açılıc eksiltme He alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1578 lira 75 kuruş ilk teminatı 118 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyond a görül"bilir. isteklilerin kanuni veıi• 
kalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (44) (4438) 4-4 

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

muz 938 cumartesi günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amir· 
liği Satınalma Komisyonunca kapalı zarfla "kıiltmeıi yapılacak· 

tır. Tahmin bedeli 1)600 lira, ilk teminatı 495 liradır. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir. Keçi veya Sığır etinin hRnııiıi ucuı. iıe 
o alınacaktır. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

( 19) (4469) 4-4 

* * • 
Harp akademisi eratı için 4600 kilo patlıcan, 4600 kilo kabak, 

4600 kilo ayşe kadın faaulya, 3200 kilo taze bamya, 1500 kilo 
kırmızı domatcı, 1200 kilo yeşil bübcr, 3 ağuıtoı 938 çarıamba 

giinü saat 10,30 da Tophan11de İstanbul Levazım Amirliti Satın 
Alma Komiıyenunda açık ekıiltıne ile :ıhoacaktır. Hepsinin tah· 
min beddi 113 lira ilk teminatı 85 lira 20 kuruttur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli uatte komiıyt'na aelmeleri. (85) (4574) 3-4 

"' * * 
Ordu ihtiyacı için 5000 kutu kaşe 4 Ağuıtoı 938 pertembe 

günü saat 1 t de ToplıRnede Levazım amirliği Satınalma Komi•· 
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
3000 lira ve ilk teminatı 225 liraclır. Şartnam esi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 11aatte ko
misyona gelmeleri. (&5) (4612) 3 - 4 · .... 

Pangaltıda bulunan süvari binicilik okulunun 365 ton kadar 
•tyaaı Aya:ıağadaki yeni okul binasına taşınacaktır. Pazarlıkla 

ekıiltmeai 1 Ağustos 938 pazartesi günü saat 11 do Tophanede 
İıtanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 912 buçuk lira, teminatı 137 liradır. Şart· 
namesi Komisyonda görülellilir. İsteklilerın kanuni veıikalarile 
beraber belli ıaatte Komisyona ielmeleri. (93) (4843) 3 3 

imtiyaz ..ııilııi •• yıw İ.flerı 
Oirektörii: lamail Cirit 
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3eme Annee-- No. 773 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOISj Ptn. 450 

6 " " 850 
12 ~ ~ 1500 

Etraııger : 12 aoiı Ptu. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
UN AKA SA 
GAZETESİ 

---·· 

ADMINISTRA 1'101'1 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T~l~pboae: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı'adreaaer 
A )' Admiaiııtratioa Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adretıe T~l~graphique: 

tetanbul - M0NAKASA 

e• -

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prix 

eafünatif 
Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 

i
l Objet de l'adjudication 

ı------------

Mode 
d'adiudicat. provisoire Cahier des Chargeı 

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

1 
A) Adjudications au Rabais 

Constr-.ıction-Repaı·ation~ Trav . Publics-Materiel de Co~struction-Cartographie 

Rcp. du Han Aychekadın Publique 2070 - Dir. Biens Nationaux lzmir 8-8-38 

Constr. halle pour l egumeı a Erzindian Gre a gre 30000 - Municipalite Enindian 
Conıtr. di~ueı et erches sur le litterııl droit du Pli cach. 51305 92 3815 29 lngenieur Hydraul. d• Meritch a Edime 15-8-38 

rleuve Meritch pres d'Edirne (cah. eh. 206 P .) 
Conıtr. Konak gouveraemental au bourg Hinis 

- Travaux de canaliution: 170 m. 
" Publique 

15000 - 1125 - Kaymakınat Hinis 
Municipalite İımir 

Produits Chimiques __!:!._Pharmaceutiqu~lnstruments Sanit~ires-Fourniture pour Hôpitaux 

18·8-38 
2-8-38 

lnstrumentı et produits cbimiques: 46 lols Pli cacb. 5961 40 446 15 Com. Ach. MiDist. Def. Nat . Ankara 14-9-38 
Divers articles pr. laboratoiro de chiaıie ., 11350 - 851 25 Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 19-8-38 

Electrh: ı tc·G~Qhauff age Centril!.J.lnslallation et Materiel) 

Ampoules: 5500 p. 
Materiel electrique: 16 lota Publique 

Ha billemcnt - Chaussures - Tissus- Cuirs. -

1732 50 
1223 -

130 -
91 80 

Dir. Vakoufs latan bul 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

1 t·S-38 
13-8-38 

11 -

12 -

16 
13 

10 -
15 -

13 -
10 -

Toile: 1500 m. (aj.) Gre a rre Municipalite Malatia 
Miniıtere Culture 

dans un moiıı 

Habitı avec c;11quetteı: '46 complets 
Cuir jaune ııavonneux: 5 t. 
Vacbette: 3 t. 

Pli cach 
,, 

990 -
11000 -

6600 

Ameublement .f..Our Habitation et Bureauxr Tapiıserie ete. 

Chaises lona-ues metalliques grandes: 20 p - pe· 
titea 30 p. 

Transport- Chııırgement Dechargement 

Transport postaux (ai.)· 
Chara-ement et dcchargement d'houille 
Tranıport de feuillu de tabaca 

,. postaux 
Tr&nıport tabacı en feuilles de Brousse iı lıt. via 

Moudanya 

Travaux d'Jmprimerie- Papeterie 

lmpession livreı : 220000 exemplalres 

Combustible -- Carb\ırant-Huil~ 

Benzine : 300 bidona 
Bois : 105-250 k. 
Houille lignite : 125-225 t . 
Bois pr. four: 76 t.- boia pr . le1Bive: 262 t. 

Diveı·s 

BalaDce automalique marque "Biurba" 10 p. 
Concours pr. deıısin nıedaille 
Balance "B": 20 p. 
Pıerres parquets: 10.000 p . 
Laiton en plaque: 15 t . 
Vagonctı: 10 p. (aj.) 
B ascules "B": 34 p. 
Haaculcs "8,.: 13 o. 
Buculeı "Mn: 8 p. 
Bascules "Bn: 1 p . 
Bascules "B .. : Z p. 
Pierre a emeri: 143 lots 
Cbeveaux d',ttelage pr. transport: paire 
Ceintures grandes: 15000 p.- id . petites: 35000 p. 
Etııbliı de rabotage: 2 p.· Ctabliı de planes: 2 p. 

id . perforateurs ~erticaux: 2 p .- id . pr. scieı: 2 
p - id . pr . scies circulaireı: 2 p.· id. pr . fraiaer 
:2p. id . pr. aiguiser lcs couteaux: 2 p. 

Provisiomı __ _.___ 

Sucre : 17 t. 
Foin : 500 t. 
Viande de aouton : 40 t. 
Viande, legunaea, confitures et riz. 
Pnin, viande, beurre, ıucre, savon, macaronia ete. 
Foin : 123,5 t . 
Riz, oignonı, lerumeı, lait, yoghourt (aj .) 

Orre: 13 t. 
Foin: 838 t. (ai) 
Beurre: 20610 le. 
Hnricots secs: 120 t. (ai.) 
A voine: 200 t . 
Sııvon: 10 t . 
Foin: 150 t. 
Provisions: 31 lota 

B) Adjudications a la sureochere 
Vieillea galoches en caou tchouc 

-C°ô"pcaux de noyer 
Ferrailles , lôle, fer corniere: 200 t. 

Gre a rre 580 

Publique 

" 
" 

Publique 

Gre a. gıe noo -

Publiqı.ıe le b. 2 95 

n 
,, 
., 

Publique 

Gre a gre 

Pli cach 
Publique 

" ,, 

" 
\.re a ıre 

" Pli cach . 

Publique 
Plı cach. 

Pli cach 

" 
" 

Publique 

" 
Pli cach 

la t . 13 -
4563 -

2880 

340 -
500 -

135LO -
500 -

3740 --
1690 -
2280 -

285 -
180 

6450 -
300 

4000 -
9000 -

5695 ·-
73( 0 - -

14800 -
550 -

4940 -
Gre a gre 
Publique 5'.20 -
Gre a ırc 20112 -
Pli cacb. 20610 

" 
" 

Publique 
,, 
,, 

Grc a gre 
Publique 1450 
Gre a ıre - -

75 
825 -
493 -

87 -

66 50 

219 04 
343 -

216 -

25 50 

1012 50 
37 50 

280 50 
126 75 
171 -
21 37 
13 50 

483 75 

300 
675 -

427 15 
547 50 

1010 -
14 -

350 50 

39 -
150 40 

1508 75 
1350 -
600 -
255 -
327 -

6 -
108 75 

Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. 

• 

Com. Acb. lnt.. lıt. Tophue 

Direction P. T. T. Bılikeseir 

12·8-38 
Ank. 13-8-38 

13-8-38 

8 ·8-38 

4-8-38 
3 me Expl. Ch. de Fer Etat Balikesir 
Oir. Monopoleı Samsown 

16-8-38 
3-8-38 
9-8-38 
5-8-38 

Dir. Poıte et Telcphone Edirne 
Direc. Priııc. Monop. Brouıse 

Direc. lmprimerie F.tat Ank. 

Vilayet Kirlclarcli 
,, Balikesir 

Dir. lnıtruction Pub. Edirne 
Com. Acb. Command. lıt. Fındıkli 

1-8-38 

9·8-38 
11-8·38 

8 ·t:-38 
13-8 3S 

Com. Ach. Comm. G . Surv . Douao. lst. 13·8-38 
Secretaire G eneral P . R. P. Juıqu'au 

Com. Ach . Econom. Monop. Kabatacbe 12-9-38 
Dir. Trav. Pub. Nigbde 30-7-38 
Com. Acb. lnteodance lıt. Tophaae 12-9-38 
Com . Ach. Econ. Monop. Kabatache 13-8-38 

,, 

" 
" 
" 
" 

12-9-38 
12-9-38 
12-9-38 
12-9-38 
12-9-38 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 17-9-38 

" 
" 
" 

Com. Ach. Div. Karı 

n 
" Erzindjan 

Kaymalcamat Bafra 
Dir. Crecha Karı 
Com. Acb. Milit. Milas 

15-8-38 
13-8·38 
13-9-38 

19-8-38 
12-8-38 
6-8-38 
8-8-38 
5·8-38 

11-8-38 

10 -
10 -
11 -

10 30 

ıs -
15-16 
10 -
11 -
12 -

10 -

15 30 
10 -
10 -
10 30 

11 30 
10-8-38 

11 45 
11 -
11 30 
11 -
10 30 
10 45 
11 -
11 15 
11 30 
11 -
10 30 
10 -
11 -

15 -
11 -
10 -
12 -
13 -
11 -

Municipalite Malatya 1 moiı a partir du 19-7-38 
,, lzoıir 

Com. Adı. lntend. fst. Tophane 
,, ,, b:mir 

" ,, 
Oiviıion Kirklareli 
Corpı d' Armee Çorlou 

" 
n 

Vilayet Nighde 

Com. Ach. lntend . lst. Tophane 
Com. Ach. Dir. Gen . Fabr. Mil Ank. 
Deniz.bank Succ. lstanbul 

2-8·38 
1-8-38 

15-8-38 
15-8-38 
15-8-38 
15-8-38 
15-8-38 

4-8-38 

8-8-38 
15-8-38 
5-8·38 

13 --
11 30 
12 -
11 -
16 -
10 -
11 -
11 -

11 30 
10 -
10 -

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
200 pieces de bacheı d'une valeur estimative de 

Ltqı seront achetees par voie d'adjudication sous ~ 
chete le Jeudi 8 septembre 1938 a 11 h. au ıoc• 
l' Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent redl~ 
la Presidence de la Commiısion lo jour de l' adjud1

• 

juıqu'a 10 h. leurs offres, une garantie provi 
1500 Ltqs, les certificats exigcı par la loi et uo ' 
cat de cempctencc delivre par le Mioiıtere des 'fr' 
Publics. 

Les cahiers des chargeı sont diıtribues gratui 
a Ankara par le Service des Approvisionnemeots 
Haydarpacha par le Bureau do Reception. (4781) ' 

Cumarteıi 30.7.938 

Sadeyağ, kaşar peyniri (Ank. Okullar SAK) ~\'! 753 
Zeytin taneıi, süt ( ,, ,, ) ~'~ 753 
Kelle karpit (Ask. Fabrik. Ua. Müd .) .ıY: 758 
Cevi% tomrufu ( ,1 ,, ) S: 755 
Menfez ve betonarme köprü inşaatı (Gümüşane Vil.) ;'! 751d1 
Sarıkaya tuzlaaında göl ve havuz tamiri (Anlc. lnbiı. Baş11il 
Patatee, kuru ıoğan (lzmir Lvz. SAK) .,! 759 

9 Tutuşturma, fırın ve hamam odunu (lıt . Komut. SAK) X 1~~0 
Başvekllet binasında parke intaah (Maliye Vek. Ank.) J'i- 1 
Bulancak kasabasının haliha.1ır baritaaının tanzimi (Bulancak Bel 
lzmir Sahil Sıhhiye bina~ında yap. yangın su tesiutı (İzmir 5' 

biye Mrk. Battabib.) ,,! 759 ~ 

Taze faaulye, patlıcan, tomales v .s. (lst. Komut. SAK) X:. ~), 
• Koyun ve kuzu yapafı (Karasabey Merinos Yet. Çıftlır 
SıA-ır veyA keçi eti (Tophane Aık. SAK) X: 759 ı 
Ank. Temyiz mahkemesi harici donamma tesisatı (Nafıa Ve~ 
Saman (Balıkesir Ask. SAK) .\! 761 
Kalay varak (Ask. Fab. Um. Müd.) .ı\! 727 
Eger (Güm. Mulı. G. K. SAK) .\! 763 
Baryoıain (Tophane Lvz . SAK) .\! 766 
Göçmen evleri inş . (Muğla lakin Müd.) ,,! 767 
Havuı ve su yolu inş"atı (Yoıi'at Vil .) ~Y: 767 
6 ev inşaatı (lnceeu KaymakamlıA"ı) .\~ 767 
Posta nakliyatı (Kayaeri P.T.T. Möd .) X: 767 
Sadeya~ (Isparta Aık. SAK) ,\; 768 
Elemek, süt, yoğurt, şeker ve aebz.e (Balıkesir Doğ. ve 

kuoevi) .ı\! 768 
lnvar ve Golyer cetvelleri (Harta Gen. Dir. Anlc.) .\! 770 
* Hayvan (Ank. Lvz . SAK) ·'~ 771 
Bingöl hükumet konağı inş. (Bingöl Vil.) .\! 769 

Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir. 

--""""~.......,~~ 

Samedi 30-7-938 

Beurre, fromasre lc.aclıer (Com. Ach. Ecoles Ankara) No 
O lives, lait (Com. Ach . F.coleı Ankara) No 753 
Carbure (Dir. G~n. Fabr. Milit .) No 755 

7~ 

Troncı de noyar (Dir. Gen. Fabr. Milit) No 753 . ~ 
Conatr. arcbeı et pont en beton arme (Vil. Gumuchane) c 
Repar. lac et ba11in a la saline de Sarıkaya (Dir. Princip· ~ 

No 758 
Pomme de terre, oiınons (Com. Ach. lnt. bmir) No 759 
Bois (Com. Ach. Command. Mil. lst.) No 759 
Conıtr. parquets a la batisse de la Presid. du Conıeil (tıf 

Ank.) No 759 
Dressement carte etat actuel bourr Bulındjalc (Municip· 

No 759 
lastallation eau coatre l'incendie (Med. en Chef Office 5a0i 

No 759 
Haricota verts, aubergine1t, tomatea ele . (Com. Ach. Co1111 

No 759 
• Laine de mouton et d'agneau (Ferane Elevare Merinos Kar•) 
Viaade de boeuf ou de chevre (Com. Acb . lnt. Toph•"t,.-ı 
Instal. electrique pour illumination bitisse Cour Cuaatioıı 

Trav. P11b. Ank .) No 760 
Paille (Com. Ach. Milit. Balikeıir} No 761 
Etain en feuille (Dir. Gı'n. Fabr. Milit.) No 727 ıJ 
Harnaiı (Com. Ach. Comm. Gen . Surv. Douan. lıt.) N° 
Bariomine (Com. Acb. lnt. Tophane) No 766 
Constr. mıiıonı pour ioıımigreı (Dir. Etablis. lmmigre• M 

,, baHİn et coııduit d'eau (Vil. Yoıgad) No 767 
,, 6 maiıonı (Kaymalcamat lndjeıo11) No 767 

Transportı poıtau:ır (Dir. P.T.T . Kayseri) No 767 
• Chevaux (Com. Ach. Intend. Anlı: . ) No 771 rJ' 
Constr. konak gouvernemental Bina-ueul (Vil. Blngueul) 

• Lea aateriaque• iadiqueat uae nnte par Yoie de ı• 
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