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......._ÜÇÜNCÜ SENE No. 774 CUMARTESİ 

rrn~:~~<~• ŞARTLA:~:u:-1 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

il 

3 A YUGI .ı:;tı 1 
6 ., 850 

12 " 1500 
f cnebi meml~ketler için 

12 aylıtı 2700 

L 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· J 
an tetliyat makbül det-ildir 

- GAZE'fESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler f:Listesi 

- - ---------
~ Cinıi ŞekJi Muhm. bed. Teminat 

~) Mü na_k_a_s_a-ıa_r _ _ _ _ __ ...;___. ___ _ 

-..~at, TaJnirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~02:~:ıt Memleket haatanesi tamiri. ar. eh. 
'1l3:1 • T 
Gü ~eı evraka yap. raflar paı:. 

tnuıanede yeniden yap. olan Meıaleke• haat. kapalı z. 
Ad 3 ncü kısım inıaatı 

~ııada Atatürk parkında yap. otel ve konserhol 
•nşallı 

-~Klinik •e İspençiyari alat, Hastane Lev. 
E'.cı · 
...... ll ltbbiye: 108 kalem 
rılıın 

aç. ek. 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzen:esi) 
A.küııı" 1 " u ator plakaları tamiri 8 ad. paz. 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

436 86 
393 30 

17518 86 

84629 40 

3033 9S 
1782 90 

62 -

Y "'r)· 
f.lb· 1 renkli bez: 2000 m. 
Yü ıse ve kasket dilttirilmesi: 3800-4.187 tak. 

d~1?0rap: 1168 çift- pamuk çorap: 1168 çift men· 
d · 2352 ad.- havlu: 1 ı86 ad.- yatak kılıfı: 194 

p • ·• yashk kılıfı: 194 ad. 

açık eka. 700 -
kapalı z. beh. S -
açık eks. 2918 40 

ın. o 53 94 O~ııtif .çadır bezi: 7425 m. (temd) 

--!>hılya, ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 
.. 

Yer 
p dıxıuşııınbası: 2029,50 m3 
Der e: ~87 ad. 

la 
0
t 'Ya dol"bı: 2 ad. 
Ot " }\ .. e perde: 7 ad. 

•ryola: 25 ad. 

~liyat - Boşaltma · Yükletme 
l<oın~ 

Ur nakli: 700 t. 
1( 
~· · 

açık eks. 
,, 

pa~. 

" 
açılc eks. 

2308 55 
3082 -

90 -
140 -

s,ııd ıc 1 lık tahta: 4572,63 M3 (~art. 830 kr.) kapalı z. 165986 47 

~aa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levaııımı 
350 -J.4;ktu evrak ve defterin bukı ve cildiyesi: 23 ka- aç. eks. 

tın 

Karne· 12 · .000 ad.- bilet: 6 000.173 ad. (temd) 

~h~kal, Benzin, Makine yagJarı v, .'\, o -
1\ dun• ıooo t. 

ok: 300 
l<ok· t. od . l356 t. (şart. 133 kr.) 

Un: 6 . 
l\ribt . 64 çelcı· odun meşe: 304 çeki 
1\, b~· 250 t.- lüvcnan: 50 t. 

r ıt: ıooo k 

~ 
~11tr 
o.t~Otnetre: 5 kalem 
'l'etı·Upij beyaz: 200 k • renkli: 1300 le. 

1 v 
tt1ıc e rakorlu listik hortum: ıs m. a ır: 45 ıxı3 
•altül· ı 

4'r•ba · .. ad. 
en:rk •çın malzeme: ~4 kalem 
~jL UI dere Fidanlığına alit 

ıı;c: 1 
Çirıltc. t. 
ip 

20 
levha 19 No.: 40 t. 

S ın rn· 200 k. 13-14 m/111 500 k. 8·m/m 150 ve 
a,, bı en 50 le. 
b •11t: 6000 oaı, m3 
~ •t: 4000 m3 

~~Zahire, Et, Sebze v. s. 
\)ld ~ -

e 'Y•t, ku - - · · . ula-ur ru uzum, zeytınyıığı ve seytın taneıı 

tea ' toı ~elı:er, mercimek, sirke, salça ve pata· 

l\uru f 
kur •aulye, k. Bamya, çay, k. erik, pirinç, un ve 

1\.. u •otan 
"'" Sıtır ~: 130950 k. (temd.) 

f)İrj11 ' 0 Yun, keçi ve kuzu eti 
\Jll: ;9~abun, nobut, şehriye, ir:nik, makarna 
ac.. t. 
b ''l . 
Qijbcr J>eynır, .süt, ve yoğurt 
SQı: j ;armıs.lı:, yulaf IAman ve kuru ot 
s.~ . t. 
'y 1 cylQ-: 19 t 
... " •f: 667 . .,oh t. 
~~ Ut: 72 t 
ı. llıckı·k · 
"ıı: 60 

1 un: 180-200 t. 

h )1111 t.- 11tır eti: 18,9 t.- keçi eti:· 16,9 t.· ko-
f"j ' etı• 18 9 L 5 S tıııç · , t.- c;ulgur: ,5 t. 

1~ır 't~•bun. kuru fıtıulya 

açık eks. 3056 ·-

kapalı z. 10000 -

paz. beh. t. ı7 35 
kıpalı •· beh. t· 19 50 

• 
• 

paz. 

pa:ı. 

" 
" 
" .. 
" 
" kapalı z. 

" açık eks. 

" 
" 

,, 

pa-r. 
kapılı z. 
açık oks. 

23 

68 50 
480 
32 -

470 -
65 -

259 30 
185 57 

5600 -
14000 -

800 -

6000 -
4000 

4910 

kap. z. 607700 
açık ek. 

" kapalı z . 

" 
" 
" 
" 

a9. ekı. 

le. o 12 
19950 -
33350 -

7920 
27000 

il t,, : ~: 63,5 t.· keçi eti: 63,S t.- koyun eti: 63,5 
~•tirıç n. 172,1 t.- zoytinya~ı: 3,7 t.· bulgur: 24.8 t. 

•çi ~t'•abun, kuru f Hulya açık elcs. 
1' lliır eti, koyun eti, un, bulıur, 1abu11 

29 50 
1313 9ı 

63~7 20 

227 55 

9 30 

S2 50 
1570 ı3 

218 88 

300 38 

173 14 
231 15 

6 75 
10 50 
26 25 

9549 32 

~30 -

750 -
391 

1983 05 
240 -
330 -

1 7S 

5 14 
36 -
2 40 

35 25 
4 88 

19 45 
13 92 

420 -
1050 -

61J -

450 ıs 

300 16 

368 30 

5755 -

31 50 
1496 25 
2501 25 

594 -
2025 -

Müracaat yeri 

Y 02gat Vılayetı 
İstanbul Belediyesi 
Gümüşanc Vil. 

Adana Beled. 

Gün Saat 

8·8·38 10 -
1-8-38 11 -

18-8·38 1 ı -

15·8 38 10 -

lzmir Em. Sa. llst. Baş Hek. 11·8-38 11 -
İzmir Memleket Hut. 8-8-38 9 -

Tophane Lvı. SAK 

İ11tanbul Belediyesi 
Emniyet Um. Miid. 
A9k. Fabr. U.Müd. SAK 

M. M. V. SAK 

lnhiııarlar Umum. Müd. 

" lıtanbul Belediyesi 

" lstan bul Belediyesi 

Balıklı Rum Hut. 

inhisarlar Umum Müdür. 

Konya Kültür Direk. 

Ankara Belediyui 

1-8·38 

15·8-38 
16-8 38 
17-8·38 

8·8-38 

15-8-38 
lS-8-38 

1-8-38 
1·8·38 

1S·8-38 

2·8-31 

16·8·38 

18·8-38 

9-8·38 

Bayramiç Aık. SAK. 25-8-38 

Yüksek Mühend. Mele. SAK 2-8-38 
İstanbul Liseler SAK 15·8-38 

" .. 
\ıtan bul Belediyesi 

lstan bul Belediyesi 

" 
" 
" 

" ,, 

" Ask. Fabr. U. Müd. SAK 

" 
" 

D.D.Y. Balıkesir 

" 

Bayramiç Ask. SAK 

" 

" 

15·8-38 
15·8-38 

1-8-38 

1·8-38 
1·8-38 
1-8-38 
1-8-38 
1·8·38 
1-8-38 
1-8-38 

19-9-38 
19-8·38 
18-8-38 

18-8 38 
18·8-38 

26 8-38 
1-9-38 

2-9-38 

10 30 

11 
15 
10 30 

11 -

10 -
10 30 
11 -
11 
11 -

16 -

11 -

10 -

10 30 

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

11 
11 
11 
11 
11 -
11 
11 
ı ı 

11 
11 -

15 -
16 -

15 
15 

15 

İzmir Lvz SAK 1·8·38 11 -
Bayramiç Asit. SAK 22 8·38 15 -

" 23-8-38 15 -
,, 24-8-38 ıs 

" 24·8-38 15 -
" 25-8·38 15 -

İstanbul Liseler SAK 15-8-38 11 30 
Eıkişehir Lvz. SAK 16·8-38 16 -
Maniıa Tümen SAK 18·8-38 17 -
Lüleburıu Tümen SAK 15-8 38 ıs 30 
Yozıat Jandr. Efradı Okulu 22·8·38 
Isparta Ask. SAK 10·8·38 10 16 

" 
" 
" 
" 

11·8-38 10 11 
12-8-38 10-16 30 

13·8-38 

9-8-38 

10 11 

10 16 

30 Temmuz ı 938 

~ iDAREHANE: r Yo~urtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

' Galata, Perşembe puarı 

1 

iLAN ŞAR TLARJ 
\dnrehanc~izde görüşülür 

Telefon : 49442 j L 
f elgr.: Jst. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 ---""' 

a) M 0 NAK AS LA 

--------------------------~ İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen İlk temi-

bedeli nah 

Belediye vesaiti için beş kalem mikrometre 
vesaire 

Belediye vesaiti için 1000 kilo kaapit 
,, ,, " 200 kilo beyaz ve 1300 

68 50 
23 

kilo renkli ustupu 480 
Eminönü K. ve B. Şubesine 7 tane i.stor perde 140 
Mezarlıklar müdürlüğüne 15 metre telli ve 

rakorlu lastik hortum 
Cadde Bostanındaki Gemil paşa yolu için 

45 metre mikabı mıcır 
Eminönü evlendirme ve ceza büroıu için 

iki dosya dolabı 
Mezat idaresi için 300 kiloluk baskül 
Eminönü ve Fatih hasta arabalarına 34 ka-

32 

470 

00 
65 

5 14 
1 75 

36 
10 50 

2 40 

35 25 

6 75 
4 88 

lem malzeme 259 30 19 45 
Büyükdere fidanlığına alat . ı85 57 13 92 
Hazinei evraka yaptırılacak raflar 393 30 29 50 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pa· 

zarlık• kenulmuştur. Evrakları encümen kaleminde görülebi· 
lir. istekliler hizalarında göaterilen ilk teminat mıık!,u-ı veya 
mektubile beraber 1.8.938 pazarteıi günü uat 11 de Daimi 
Encümende buluıımaiıdırlar. 

~----------------------·----'' 
inşaat · amirat·Naiıı.t işleri ve ı\\alzemesi-Harita 
P' WWWWW & P i 

••• 
Yeni Vulde han in;;-aatı. llak: 1 t Vakıflar Başmüdiirlüğü 

i1Anlarına. 

• • • 
İzmir Tayyare alayı komutanlık binasile 3 adet erat pav-

yonu inı;aatı. Bak: l larici ask. kıtaatı ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
.... "'"44 t 

• • • 
Akümülatör plakları tamiri. Hak: İst. Lvz. Amirliği SAK 

ilanlarına. 

••• 
15 bin çift çızrne alınacaktır. Bak: Harici ask. kıtaatı 

ıl anlarına. 
E2 - ---- !S 

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

• * * 
Yer Mu~amba~ı ve perde alınacaktır. Hak.: inhisarlar U. 

ı\lüô. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 
• • • 

Ke!'ii\miş ::;andıklık tahta alınacaktır. Bak· İnhisarlar U. 
~1 iid. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yaR·iarı v.s. 
• • • 

300 ton kok kiimiirü alınacaktır. Bak: lstanbul Yüksek 
Mühendis 1\lektehi SAK il.inlarına. 

• • • 
Kok, gürg~n ve meşe odunıı ile kriple ve tuvenan kö

mürü alınahaktır. BHk· lı:st, Li:-ıeler SAK ilaıılarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

• * "' 
838 ton kuru ot alınacaktır. Bak: 1.st. Lvı. amirliği SAK 

ilanlarına, 
• * • 

J,5 t. süt alınacaktır Bak: İst . Liıeler S. A. K. ilanlarına. .. 
• • 

Sadeyağ, yulaf ve nohut alınacaktır. Bak: Harici Askeri kı -
taatı ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 
• * • 

170 K. sadeyağı aatılacakhr. Bak: İıt. Lvz. Amirliti S. A. K. 
ilanlarına. 



Sayfa! 

. ,, ,, ,~ - ,,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME u. MtJDURLU6UNDEN 

Gurup 
No 

2 

• 

T ezgi hın Cinsi 

Muhammen 
bedeli 

Lira 

Bir adet çapak a)ma pr .. e.i ) 
Bir add civata ucu freze tezg&hı ) 
Üç adet civata daş açma tıezgihı ) 
Bir adet otomatik rondela ke1me ) 40000 

tezglhı ) 
İki adet çubuk kesme tezgahı ) 
İki adet döner kok ocatı ) 
İki atlet friksiyon cıvata ve per~in) 

presi ) 

iki adet somun otomatı ) 
Sir adet • ,, ) 20000 
Bir aclet otomatik somun dit açma) 

tezgahı ) 

---~ -, .J 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

3000 

1500 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme ve efy• her rurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
5.8.1938 cuma a-ünü saat en ltuçukta Haytlarpaıada gar binası da
hilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

Bu ife girmek ilteyenluin her gurup hizasında yazılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme 
rünü saatine kadar Kc.misyona müracaatları lazımdır. 

8u ite ait tartnameler Komiıyondan parasız olarak datıtıl
maktadır. 

1 "-000 adet büyük ve küçük çekmece kulpu muhammen 
bedeli 950 lira ve muvakkat teminatı 71 lira 25 kuruttur. 

2 - 600 adet IX2000XIOOO m/m lik galvanize saç muhammen 
bedeli 1920 lira ve muvakkat teminatı 144 liradır. 

(4492) 4-4 ....... 
Liseler Alim, Satım Komisyonundan 

Cinıi Miktarı T. Fiatı ilk Teminatı Şartname 

Kr. Lira Kurut bedeli Kr. -- --Kok J.356 Ton 1950 1983. 15 133 

Manaal k6· 
mürü 25400 kile 5 95 25 

Odun glirıen 664 çeki 330 240 
Odun mcte 3().l ,, 330 -...------
Kriple 250 ton 1500 330 
Tüvenan 50 ,, 1300 

Süt 3500 kilo 12 31 50 
-~a• 

Komiıyonumna bağlı yatılı liıelerin kok kömürlerile gündüz
lü liu ve orta okulların yakacatı ve Kandilli Hııcainin sütü ka
palı sarf uaullle eksiltmeye konmuftur. Bu hususa ait gerekli du
rum yukarıya çıkarılmıttır. Ekıiltme 15.8.938 pazarteıi ıünil saat 
11,30 da İatanbul KOltür direktörlütü bina111 içinde toplan&D liae
ler Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

lıtekliler 938 yılı ticaret oduı vuikaaı ve ilk teminat mak
buılarile birlikte 2490 111yılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlaya· 
cakları tddif melıtublarını belli saatten bir !&al evvel Komlıyen 
başkanlıtına makbuz mukabilinde vermeleri. Teminatlar Liseler 
nıuhaaebeciliti vuneaine yatırılacaktır ve şartnameleri girmek 
ve bedelleri mukabilinde almak için ıözü geçen Komisyonun sek· 
reterliğine bat vurınaları. (4934) 1-4 

lıtanbul Levazım Amirliğine bağlı müeHeaat için 838 ton ku
ru ot pazarlığına talip çıkmadığından 1 ağuatoı 938 pazarteıi 

günü saat 1 1,30 da Tophanede Levazım Amirliti Satınalmn Ko
misyonunda pazarlıkla ekıiltmeııi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 20112 lira ilk teminatı 1508 lira 40 kuruıtur. Şartnamesi 
Komiıyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve1i~alarla beralter 
belli aaatte Komisyona ıelmeleri. (4891) 

* • * 
Harita genel direktörlütün rasat fenerlerin akümülatör plakları-

nın 8 adedi bozulmuş olduğundan tamirine ait pazarlığı 1.8.938 
pazartesi günü 1aat 10,30 tla Tophanede Levazım Amirliti Satın
alma Kemisyonuntla yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 62 lira
dır. Teminatı 930 kuruştur. İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (4941) 

• • • 
Yedek ıuhay okulu kilerinde mevcut bozuk olan 170 kilo sa

de yı.ğın pazarlıkla ııatışı I0.8.938 çarfamba günü saat 11,30 da 
Tophanede İstanbul Levazıın Amirliği Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır . Beher kiloıunun muhnmmen fiatı 20 kuruştur. Te
minatı 810 kuruftur. i.teklilerin yevmi saatte Komisyona gelme-
leri. (105) ( 4942) 1 - 3 

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

adet Santrifuj, bin tane Ventüz ve1air 11 çeşit cam malzemenin 
3 ağustos 938 çarşsmba günü uat 11,30 da Tophanede istaabul 
Lenzım Amirliği Satıoalma Komiayenuntla kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8035 lira, ilk teminatı 
602 lira 62 kuruttur. ŞartnamHi Komiayoada görüleltilir. Her ka· 
lenı için ayrı ayrı fiyat verilecektir. Talibi erin kanuni veıikala
rile Llcraber teklif mektublarını ihale uatintlen bir saat evnl 
Komisyona vermeleri. (80) (4470) 4 - 4 

• • • 
Ortfn Sıhhi ihtiyacı için 500 atlet sırlı iriratör, 1000 adet ıırlı 

huni, 400 atlet sırlı kaçarola 3 ağuatoı 931 çarşamba güııü saat 
11 de Tophanede İıtanbul Levaum Amirliti Satınalma Komiayo
nunda açık ckıiltme ile alınacaktır. Hepsinin bedeli 1300 lira ilk 
teminatı 97 buçuk liradır. Şartnamesi Komisyonda !?Örülebilir. iı
teklilerin kanuni veaikalarile beraber belli aaatte Komisyona gel-
meleri (82) (4519} 4-4 

MÜNAKASA GAZETESi 

ı.. . • .. - : 
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Beher çiftine tahmin edilen fiat Tr5 kuruş olan 15000 çift çiz
me kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. İhalesi 18 ağuato• 938 
pertembe günü uat 11 dedir. ilk teminatı 7062 lira 50 kuruştur. 
Enaf ve tartnameai 582 lturuştur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
1ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ılaterilen veaikalarla te
minat v~ teklif meklublarını birlikte ihale 1&atından en az bir 
aaal evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermele-
ri. (162) (4872) 1-4 

• • • 
Kefif bedeli 132767 lira 99 kurut olan İzmir tayyare alayı ko

mutanlık binası ile iiç adet erat pavyonu inşaatına talip çıkma -
dığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 
17 ağustos 938 çartamba günü ıaat 12 de M. M. V. Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 7888 lira 40 kuruttur. 
Şartname ketif ve projeleri 664 kuruta Komisyondan alınır. Ek
siltmeye rirecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle teklif mektublarını ihale 1aa
tından behemehal bir 1aat nveline kadar Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komiıyonuna vermeleri. ( 160) (4870) 1-4 

* * • Tümen ltirliklerin ihtiyacı olan 72 ton nohut 1&tın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 15.8.9J8 pazartesi ıünü ıaat 15,30 da yapıla
caktır. Muhammen bedeli 7920 Ura ilk teminatı 594 liradır. Şart
namesi her j'Ün Komiayoada görüleltilir. isteklilerin ilk teminat 
makbu:ı: veya mektublarıyla 2490 Hyılı kanunda yazılı vesikalar
la beraber ihale rünü ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Lüleburgazda Sahnalma Komisyonuna müracaatları. (4944) 

• • • 
Eakl1ehir garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan 19000 kilo 

1ade yağı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. ihalesi 16 atu•· 
toı 938 salı sıünü uat 16 Eskltchirde Levazım Amirliğinde Satın
alma Komiıyonuntla yapılacaktır. Muhammen bedeli 19950 liradır. 
İlk teminatı 1496 lira 25 kuruttur. Şartname Komisyonda görüle 
bilir. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika
larile birlikte teklif mektublarını ihale .aatından bir saat evveline 
kadar Komiıyona vermeleri. (173) t4943) 1- 4 

• • • 
Manisa garnizenundaki kıt'atla Uşak ve Salıhlideki Kit'at hay

vanatının ibHyacı hulunan 667 ton yulaf kapalı zarf usulü ile 
münaka1aya konulmuştur. Milnakasası 18.8 938 perşernbe günü 
saat 17 dedir. Tahmin bedeli 33350 lira ilk teminatı 2501 lira 25 
kuruştur. Yulaf şartnamelİ her gün Maniıada Tümen Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. İateklilerin ticaret oda11nda kayıtlı ol
maları şarttır. Eksiltmeye girecekler teklif mektublarını kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayarak münaka.a aeatından bir saat ev
vel Manisada Tümen Satınalma Komiay·muna vermit olmalıdır-
lar. (175) (4945) 1-4 

••• Beher metresine tahmin edilen fiyatı 22 kurut olan bir mil· 
yon ili bir milyon üçyüz bin mP.tre çamatırlık be:ı: kapalı zarf 
uaulile eksiltmeye konulmuştur. lık teminatı 15190 liradır. ihale
si 12 ağu.toa 938 cuma günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartname
si 14 lirıt 30 kuruf mukabilinde M. M. VekAleti Satınalma Komia
yenundan alınır. Ekıiltıneyt! girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tublarını ı.irlikte ihale 1aatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (139)(4725) 2-4 

• • • 
Ketif bedeli 60032 lira 22 kuruş olan ve Ankarada Cebeci has-

tahanesinde yaptırılacak su deposu polikilinik, kanalizasyo!l ka
mürlük inşaatı k:ıpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
12 ağu •tos 938 cuma günü saat J l de Ankarsıda M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonund3 yapılacaktır. İllt te :ı inatı 4251 lira 52 
kuruş olup keşif ve şartnameler 300 kuruşa Komiıyondan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 &ayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerin.le yazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları 
ile teklif mektublarını en geç aaat ona kadar / .okarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (142) (4728) 2 - 4 

* ı&: * 
Pıoarhisar garnizon birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 972 ton 

yulaf kapalı zarfla ekııiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
58320 lira ilk teminatı 4374 liradır. Eksiltınesi 18.8.938 perşembe 
gönü ıaat 15 te yapılacaktır. Münııkuaya iştirak edeceklerin bil
dirilen rün ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel te
minat ve teklif mektublarını icap etlen veuikin Komiıyona tev-
dii. (147) (4791) 2-4 

••• 
Denizli garnizonunun kilosu '25 kuruttan keçi eti 36 kuruştan 

koyun eti 63500 er kilo olarak ve beher kiloıu 10 kuruı 25 aan
tim 272100 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. Keçi eti· 
nin teminatı 1191 koyun etinin 1715, unun 2092 liradır. İhaleleri 
12.8.938 cuma günü saat 11, 14, 15 dedir. İılekliler lspartadıı 
Aakeri Satınalma Komiıyonuna müracaatları. (155) (4799) 2-4 

* • 
Gebzetfe yeniden yaptırılacak iki hanrar inşası kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltmesi ll.8.9J8 P"rşembe günG saat 
16 da Eıık1ıehirde Lenzım Amirlitinde Sabnalma Komiayonunci a 
yapılacaktır. Bir hangarın keşif bedeli 24526 lira 83 kuruttur. 
Her iki hangarın keşif bedeli 49053 lira 66 kurut olup ilk temi
natı 3ti79 lira 2 kuruttur. Bu intaata ait keşif ve şartnameleri 

Ankara, İstanbul ve Eıki~ehir Levazım Amirlikleri Satınalma Ko
misyonlarında görülehilir. İsteklilerin 2490 sayılı kaaunda yazılı 
vesikaları ve bu miktarda buna benzer iş yaptıklarına dalr veai
kalarını ve Naha Vekiletinin 936 yılı ehliyet vesikuile teminat 
makbuz veya banka mektublarile beraber teklif mektublarını 

havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı sıünde saat 15 e kadar mez-
kii~ Komiıyona vermelidirler. (150) (4794) 2-4 

••• 
İdareleri latanbul Levazım Ami'rlitin• batlı müeue1at için alı

nacAk !l8500 kilo kavun, 58500 kilo karpuzun açık ekıiltmeıi ·ıo 
atuıtos938 çartamlta günü saat l ide Tophanede Levazım Amirliği 
.Satınalma Komisyonunda yapılacaktır, Hepsinin tahmin bedeli 
4972 buçuk liracılir . İlk teminatı 373 liradır. Şartname Kemisyon· 
da ıörülebilir. İıteklilerin kanuni veaikalarile beraber belli aaatta 
Komiıyoaa ıılmelerl. (92) (48QO) 2-4 

30 Temmu:ı 1938 

• • • 
Sarıkamıt Merltez kıtaat ve müeHesatının ihtiyacı için 65(\ 

bin kilo un kapalı zarfla ihaleye konmuştur. İhaJe 17 ağu.tos 935 
çartamba a-ünfi sap,t 11 de Sarıkamııta Tümen Satınalma Koınis· 
yonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 88400 lira ilk teminatı 
6630 liradır. Şartnamesi Tümen Satınalma Komisyonunda röril· 
lebilir. İııteklilerin belli sıün ve saatte teminat mektup ve malı· 
buzlarile ve kanunun emrettiti vesaikle beraber belli saatten bir 
saat evvel teklif mektublarıoı Komisyona vermeleri. 

(1J2) (4429) 4-' 

• • • 
On bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Tab· 

min edilen bedeli 45080 lira olup ilk teminatı 3375 liradır. ihale· 
si 2 atuatoı 938 aalı ıünil saat 12 dedir. Şartnamesi 225 kurut 
mukabilinde M.M. Veklleti Satınalma Komiayenundan alıoır· 
Ekailtmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad,.,. 
lcrintle istenilen ltelıelerile birlikte te•inat ve teklif mektubl•· 
rını il~ale a-ünilnde en geç bir saat evveline kadar Ankarada rd· 
M. Vekileti S"tınalma Komisyonuna vermeleri.( 103) (4430) 4--' 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 81 kuruş elan 100000 kil0 

aadeyatı kapalı zarfla münakasaya konulmuftur. İhaleııi 3.8.938 
çuıamba rilnü saat 1 t dedir. İlk teminatı 5i50 liradır. Evsaf "' 
fartnamesi «O kuruş mukabilinde M. M. Vek&leti Satınalma 1'0" 
miıyonundan alınır. Ekıiltmeye gireceklerin 2490 ıayılı kanuPU11 

2 ve 3 üncü matldelerintle gösterilen veuikle Ye teklif melıttulıll•· 
rını birlikte ihale saatinden en a.z bir 1aat evvel Ankarada M. ~f· 
Vekileti Satınalma Komisyonuna vermeleri. (104) (4431) 4-4 

• • • 
Kor Merkez Birliklerinin 20000 kilo sadeyağı kapalı zarfla e~· 

ıiltmeye konmuflur. ihalesi 2.8.938 sah günü saat 11 de t'•' 
Satınalmıa Komiıyonunda yapılacaktır. İlk teminat 1500 lirad11' 

Tali~lerin ihaleden bir saa~ evveline kadar teklif m:k~ublarını a•; 
lıkeııır Kor Satınalma Komısyonuna .-ermeleri. (lÜJ) (4432) 4 

* * • 
Konyadaki kit'atın ihtiyacı olan 23400 kHo sadeyağı kııP111 

zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. ŞartnamcaiKonyatla 1'0' 

Satınalma Komisyonuntla latanltulda, Ankarada Levazım amirli~' 
leri Satınalma Komisyenlarındadır. İstekliler şartnameyi Koıııif 
yonlarda okuyabilirler. i,bu· 23400 kilo aadeyağın muhammen tıJ' 
tarı 2[;740 Lira şartnamesindeki yüzd• 25 miktar fa:ı:laaı da dl" 
hil olduğu halde ilk teminatı 3413 lira 12 kuruştur. Eksiltme 2 .'' 
ğuaotos 938 Salı günü saat 11 de Konyada Kor Satınalma Korıı1' 
yonunda yapılacaktr. İstekliler 2 ıığulloı 93S saat ona katlar rne~: 
tuplarmı Konyada Levazım Amirliği binasında Satınalma Kol111

' 

yonu başkanlığına vermeleri. ( 115) (4575) 4-4 

• • * 
1 

22000 kilo keçi veya sıtır eti kapalı zarfla ekıi.tmeye ko011~, 
muflur. Tahmin bedeli 55000 lira, ilk teminatı 4000 lıradır. f: . 
ıiltmeai 6.8.938 cumartesi günü saat 12 de Erzincanda Aıkeri S' 
hoalma Komiıyonuntla yapılacaktır. Şartnamesini görmek i•t'r 
yenler ltir adedini 275 kuruı bedelle Komisyondan alıp göre~, 
lirler. İstekliler teklif mektub)arını ihale saatinden bir saat e•" ~ 
line kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun olııı', 
tartile Komiıyona vermit olacaklardır. ( 109) (4473) 4,..... 

• * * ( 
Van Hudut Birliklerinin Fabrika unu ihtiyacı Van Askeri lı~(# 

tanesi için 120 bin kilo ve. Çaldıran birliti için 120 bin "~, 
Yükıeko• a birliği için 116 bin kılo olarak ayrı ayrı kapalı ı•' j( 
eksiltmeye konulmuftur. Bunlar Yanda Hudut Satınalma K•"' e' 
yonu binasında 1 O Ağuıtoa 938 Perfemb_. günü Van postalı•"ıl' 
sinin saat ayarile Van hastane1inin saat 9 da Çaldıranın aaat ıO f 

Yüksekovanın saat 15 te ayrı ayrı münakııaaları yapılac•~t;, 
Şartnameler parasız olarak her gün görülebilir. Van haatane•1"r 
ilk teminatı 1170 lira, Çaldıranın ilk teminatı 1440 lira, Yülı•;1 ı 
ovanın 20880 liradır. istekliler ilk teminatlarile birlikte te 1 
mektublarıoı eksiltmenin yapılacağı belli saatten en aşağı bİ:.: 
at evvel Satınalma Komisyonuna vermeleri. (127) (4635) 3 . . . .~ 

Kırklarelı Tümen Birlikleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı ~j(J 
uaulile 4 Temmuz 938 pazartesi günü ihalesi yapılan 1200000 .. 1J~ 
yulafa verilen 5 kuruş 43 santim fiyat makamca pahalı ıör0 f 
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mub~I 
men fiyatı 6 kuruş olup ilk teminatı 4850 liradır. ihalesi 8 Afil~( 
938 pazartesi günü ıaat 17 dedir. istekliler tartnamesinl 400 gO' 
rus mukabilinde Satınalma Komisyonundan alabilirler ve bef 11 
görebilirler. İstekliler kanunun 2, 3 üncü madtlelerindeki 11e' 1 
ile teminat mektublarını bayi .zarflarını belli a-ün ve saatte" ~, 
az bir uat evveline kadar Kırklarelinde Tümen Satınalnı• A 
miıyonuna vermeleri. (129) (4837) 3..,.... 

• • • 1 

Çakmak hutaneainde yeniden yapılacak güney pavyonll ~~ 
koridoru kapalı :ı.arfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin b~ 
28651 lira 6 kuruş, :Ik teminatı 2148 lira 8.l kuru.tur. Ekıill S 
8 ağustoı 938 pazarteai günü 1aat 10 da Erzurumda Aıkeri ı9 
bnalma Komi11yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her ıün ı<.o 
yonda sıörülebilir. Teklif mektubları belli sıünde belJi 111atte~6 
.aat evvel Komisyon Batkanlığına verilmiş veya posta ile ' 
derilmlş bulunacaklardır. (130) (463i) 3...-

• •• 
' Katızman garnizonu için 800 bin kilo arpa kapalı ıarfl• 1 

siltmcye kondu Tahmin bedeli 20000 lira ilk temio••
1 

liradır. İhalesi 15.8.938 pazartesi günü 1aat 9 da Karaköse'e 
kert Satınalma Komiayenunda yapılacaktır. İ.tekliler ihale. 1 
ve aaatından bir 1aat evvel Ticaret Odası vesikalarile b1

' 

teklif mektublarını Komiıyona vermit bulunacaklardır. ",.....J 
(133) (4678) " 

• • • '* 
Ankara garnizon birlik ve müea1eıeleri için 84000 kilO ,t' 

yatı kapalı zarfla eksiltıneai 15 a;ustoıı 938 ıaat 12 de J\f1" ~
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ~apılacaktır. 1\4~ 
men bedeli 84000 lira ilk teminatı 5450 liradır. Şartnanıe•• ,ı 

· ııkuruşa Komisyondan alınır. Kanuni ve Ticaret Odası ve•' ,_ 
bulunan teklif mektublarını saat 11 e kadar Ankarada 1...e ~ 
Amirliti Satınalma Komiıyonuna vıermeleri. (138) (1683) 
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Muhammen B. ıı 
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!!!!!~~~~!f!!!~!J!!!!~!!!l!!l!!!!!lf!!!!!!!J!!!!!!!!~-- Cinsi Miktarı 

Bt-heri 
L. !<'. 

Tutan Muvakkat 
L. K. teminatı 

Eksiltme 
Şekli Saat 

12 •tuıtoı 931 euma günü ıaat 11 de Ankarada Nafıa Veka- IK~ 
•ti binall'Dda Malzeme Mtldürllğü odasında toplanan malzeme kınnap 
'"•iltnıe komiıyonunda ceman 4500 lira muhammen bedelli Ve- Baş ipi 
~~et binaıında perakende tHlim tartile 25.000 litre benzinin ta 

15.000 

8.000 

-- 74 

- 60 

11100 832 50 

4800 360 

~--
K::tpah 
zarf 
Açık 

eksiltme 

1 J,30 

12 

1 
1 çılunamaıı yüzlnden Y,eniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 
~U•akkat teminat 337,50 liradır. 

tf Elcıiltme tartoameıi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti 
•lıerne MGdürlütündeo para11z olarak alınabilir. 

b• lıtcklilt>rio muvakkat teminat ve tartnamesinde yazılı veaaikle 
d•tliltte aynı ~n ıaat 1 t de Komisyonda hazır bulunmaları lazım· 
it, (2644) (4833) 2-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğıi~d~I 
Muham· 

men B. 
beheri tutan 

Mu vak· 
kat T. Eksilt-

~ Miktarı L. K. S. L. K. __ L_. _K_._ 

b tr ınuşam- 2029.50 M3 1. 13, 7 5 2308.55 173. 14 
llaı 

meıun 

Sadh -

~trde 1 tip 

" ıı " ,, IJI 
" ,, lV ., 

17 adet 

23 " 
54 " 

193 " 

31.36 
31.36 
12.40 
6.00 

287 

533.12 
721.28 
669.60 

1158.00 

3082.00 

lO 

~Jl.15 10.30 

a 1- İdarece kabul edilen tip ve nu;nuueleri mucibince 
illatı alınacak yukarıda iki kalemde yazılı 2029.50 M3 yer 

~l.l§aaıbaaı ile 287 adet Perde ayrı ayrı açık eksiltm ::ye 
0tıuJrnuştur. 

1 2- Muhammen bedellerile muvakkat tem inatları hiza
ilt~nda gösterilmiştir . 

}'uk - Eksiltme 15.8.938 ıtarihine rastlayan pazartesi gunu 
ş b tr~da yazılı saatlerde Kabataştn Levazım ve Mubayaat 

\l esıııdeki Ahm Komisyonunda yapılacaktı r. 
t 4 - Tip ve eb'at liıteler parasız olarak hergün sozu 
b~ı~'n Şubeden alıuabileceği gibi numuneleri de görül... · 

ı ır. 

1- Şartname ve oümuneleri mucibince satın alınacak 
yukarıda cins ve miktarı yazılı 15.000 kilo kalın kınnap 
ve 8000 kilo baş ipi hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. • 

2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larmda gösteri l miştir. 

3- Eksiltme 6.8.9,18 tarihine rastlıyan cumartesi gunu 
hizah rında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

5- Açık eksiltmiye iştirak etmek isteyenlerin kanuni 
vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatta Komisyona gelmeleri: ka· 
pah zarf eksiltme:;ine iştirak etmek isteyenlerin de mühür· 
lü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme 
parası veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfları ekJiJtıne saatinden bir saat evveline kadar Alım 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. (4716) 3 - 4 

• * • 
ldarcmizin Paıjabahçe fabrikası ıçm şartnamesi mu· 

cibince sahn alınacak 5000 toıı Rekompoze maden kö
mürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen hedeli b eher tonu 12.41 lira hesabile 
62050 lira muvakkat teminatı 4352.50 liradır. 

3 Eksiltme 8.8.938 tarihine rnshlya ı pazarte~i günü 
saat 13 de Kabataşla Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler panasıı olarak hergün İnhis .ırlar Le
vazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdiir 
lüklerinden alınabilir. 

5 Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 

Sahife 3 

nhisar Sofra uzunu 
Satanlara 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Şimdiy~ kadar beher kilosu toptan "9,50,, ve 

perakende olarak "12,, kuruşa satılmakta olan sofra 
tuzları fiatından 15.8.938 tarihinden itibaren .birer 
kuruş indirilmiştir. Elle rind e sofra tuzu bulunan sa· ı 
tıcıların mevcutlarını 12 ağustos 938 akş amma ka· 
dar bir beyanname ile en ' yakın Satış Deposıma 

bildirilmeleri ilan olunur. (495 l) 

~X><>OC>OC>OCOOCC>CX>OC§ 

Yeni Valde Hanı İnşaatı 
• 

Eksiltme ilanı 
• 
Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

1- İıtanbul'da Meydancık'da Y enipostahane caddesinde Vakıf 
araa üzerine yaptırılacak (Valde hnnı) inşaatı maa müştemilat top· 
lan götürü olarak kapalı Zllrf usulile 23 Temmuz 938 den 15 A· 
a-ustos 938 pazartesi gününe kadar eksiltmye konulmuştur. 

2- Bu inşaatın maa müştemilat keşif bedeli 184836 lira 71 ku
ruştur. 

3 - Bu ite aid proje fenni ve hususi şartname ile ekıiltme 

şartnamesi mukavele projesi 9 !ira 25 kuruş mukabilind~ Ankara
da Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdiirlüğüııdeo; lılanbul'da 

Vakıflar Başmüdürlüğü Başnıimarlığıodan; İzmir'de Vakıflar Mü
dürlüğünden alınabilir. 

4- Eksiltme 15 Ağuslo9 938 tarihine rastlayan pa:zarleı;i guııu 

saat 13 de İstımblll V ııkıflar Başmüdürlüğü binası dahilindeki ko· 
misyonda yapılacaktır, 

5- Muvakkat t eminat 10492 liradır. 
6 - Bu e ksiltmiye g irecek olanlar 938 s enesin e aid Ticaret o· 

dası vesikası ve yine bu yıla aid olarak Nafıa Vekaletinden alın

mış ve e n aşağı yüz bin liralık tek bir bina inşaatını yapmış ve 

muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yııpı müteahhitliği vesikaw 
nı gösterıncı;i ve bizzat Yükse k Mimar veya İnşaat Mühendisi ol
ması veya bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza e tmeleri lazımdır. 

7- Teklif meklublorı 15 Ağustos 938 p:ı:ıartesi güoü sut 11 e 
kadar Komisyon Re-isliğine makbuz mukabilinde verilmiş buluna
caktır. 

8- Kapalı :ıarfl ımn ihzarında teklif mektubunun yazılışında bu 
zıufların t evdi inde ve posla ile göndcrilm~sindc talibleriıı 2490 sa· l~rS - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güu ve saat

ıt de Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
Sen :Aiım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (4947) l · 4 

yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektu
bunu ihliva edecek olan kapa lı zarfl nrm eksiltme guuu 
en ge:ç saat ı ·~ ye lc1d :ır yukarıda adı geçen . \ lım Ko · 
mısyonu Başkaıı lı~rna makbuz mu rnbilinde verilmesi la-
zımdu. (4657) 3 - 4 1

, y ılı kanunun 32,33 ve 34 cü maddelerine harfiye n riaye t c~:nele ri 

lüzumu ila n olunur. (4780) 

• • • •• • le::==:'!!~~-~~~~===- ~~~::ı:::~~~~~~ 

1111
1
- Şişeli içkilerin ambalajı için ihtiyacımız olan şart· 

4S~tlerine ekli listelerde eb' at ve miktarla rı yazıh 
111 ~.6 ı metro mikabı kesilmiş sandık lak t ahta şartnamesi 
i~İnce kapalı zarf usulile eksiltmc!e kov.muştur. . 

16s Muhammen bedeli beher MJ 3u,30 lıra hesabıle 
dır 986 lira 47 kuruş ve muvakkat temiııuta 9549.32 lir.l· 

ı 13- Ekıiltme 16.8.938 tarihine rnstlayan snlı günü saat 
ı- de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alim t\o lll' . 

4 
18Yonunda yapılacaktır. 

t'rl; Şartnameler 830 kuruş mukabilinde hergiln İnhi· • 
~a r~ Levazım ve Mubayaat Şubesile Anka ra ve İzm ir 
~tlludürlüklerinden alınabilir. 

~u~; Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 
~~ . e 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubu· j 
ıe ıbti\'a edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en ı 
&ilç ksaat l O a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 

t ~nhiına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 1 

(4877) 1 - 4 1 

1 
1 

••• 
lllın <;albalh ve Koçhisar Tuzlalarmda 100 kilodan fazla 

a Cak t • · ~ · 1 b · ı tcii uz ıçm tuzun muşterı vasıta arının yanaşa ı e-

1- Şartname ve projesi mucibince yaplırıl;ıeak lJjy .ı r
bakır B:ışmüdürlük binası inşa :ı ll kapalı zllrf usuliyle ek· 
siltmeye kenmuştur. 

il- Keşif bedeli 36 119 li ra 62 kuruş ve muvakkat te
minatı 2709 liradır. 

lll - Eksiltme 3.Vlll.938 ta rihine rastlıy<m çarşumba günii 
saat 10 da Kaoataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindek i 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projele r 180 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Levazım ve Mub::ıyaat Şubesile Diyarbakır 
ve Ankara Başmüdiirlülderiuden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak ~tmek istiyenlerin fenni evrak 
ve vcsailtini eksiltme giirıünden 3 gün evveline kadar İn
hisarlnr İnşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak 
ves!kas\ almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif meki:ubunu ve kanuni vesaik ile, 
İnşaat Şubes i nden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı · zarfların münakasa 
günii en g~ç saP.t 9 za kadu yukarıda adı geçen Alım 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol· 
ması lazımdır. (4563) 4-4 

* • * 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

Muhammen bedeli 
Miktarı Beheri Tuta rı 

Muvak
kat te
minatı 

Li Kr. 

Ek- 1 

siltme l 
Cinsi kilo Li. Kr. Li. Kr. 

lilr1'1 ~e~e katlar taşınması için ihtiyar olunacak masraf
·~, •Çtnde bulunduğumuz mali sene zarfında da geçen 
~Oçb·Olduğu gibi Çamaltı tuzlasında kilo da 15s ntim ve 
tdi) ~sar luıfasıoda da kiloda 12 ~mutim olarak • tesbit 
•i ~11•. olduiu 3078 sayılı tllz kanununun 4 üncü madde· 1 - -.-.---

şekli Saati 1 

~~ık art. 93(} ! 
l.lcıbince ilan olunur. (46l7) 4 - 4 

• • • 1 
bjllt ldar.ernizin iz.mir Fabrikası ıçm Şartnamesi muci

açık eksiltme usu· liı~: 2• ton "Mazot,, ağır dizel yağı 
il atın alınacaktır. 

~ltl'; Muhammen hedeli beher !dlosu İzmir teslim - 7 
dıl', ~ hesabiyle 16 O lira ve muvakkat teminatı 126 lira· 

Ilı .... ,_,t 
13 

Eksiltme 4.Vlll.938 tarihine rnslıyan p~rşembe günü 
~lilll l< de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

ly ...._ 0tniıyonunda yapılacaktır. 
Şltbtd Ş•rtnameler parasız olarak hergün 'Stszü geçen 

y tn alınabilir. 
'~ ~ lateklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lt~tll :t~t !•5 güYenme parasiyle birlikte yukarıda adı 

0nıııyona gelmeleri ilan olunur. (4595) 4 - 4 

5582 13.50 753 57 56 5 1 1 Iskarta 
kanaviçe 

Iskarta çul 13~5 
" ıp 6124 

Kınnap 1713 

1 () 
19 

- 21 

138 
1163 
359 

50 
56 
7.l 

10 
87 
26 

.i8 
26 
97 

paz::ırhk 1 O 
açık art. 10.30 1 

1 

" 11 i 
ıskarta 

l- Yukarırla cins ve miktarları yazılı 4 kalem ıskarta 
saTgılar hi zalarında gösterHeıı usullerle ayrı ayn sahla
cakbr. 

il - Arttırma 2.Vlll.938 tarihiue rastlayan sah günü hi · 
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazını ve Mubayaat 
Şubesindeki Sah~ Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lV - Numuneler hergün Ahırkapı Bakımevinde görüle
bilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat
lerde y ukanda yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (4505) .f- 4· 

1 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Yükse k Mıihendis Mektebi 938 mali seneıi mahrukat ihtiyacı 
olan 300 ton kok kömürü pazarlığa konmuştur. Beher tonun mu· 
hıı mınen bedeli 17,35 lira olup ilk teminatı da 391 lira:lır. Pazar· 
lığı 2.S.938 tarihine rastlaya n aRlı günü aaat 10 da Gümüşsuyun· 

d a Yüksek Mühendis M~ktebi binası içindeki Koıniıyonda yapı

l ı: caktır . Pazarlığ" ~ireceklcrin belli günde ve ,artoaınesini gö
rC'ce klerin de h er gün m ekteb idaresine müraca'\tları ilan olunur. 

(4926) 

(Suite de la 4 eme paıe) 

Tuyııux d'eau ~rı fer (Mun . Dıldli) N. 761 
Aspirateur \Dir. Gen . Monop ) N. 761 
• Mineni de chrôme (Delterdarııt Kutahya) N. 76 1 
Benzıne (Com. Ach . Corps d'Arm ee Tchorlou) N. 761 
Constr . Maisons en maçonncrie pr. immigres (Dir. E.ta blis. lmmigres 

lzmir) N. 763 
Con.ııtr . veııpasienne publique {Mun. Tarsus) N. 763 
lnıtall. clıauffal:'e central a la batisıe du Defterd ıırat (Minist. Tr. 

Pu bliq•Je) N. 762 
• Boiı de upin (Adm. Forcts Gaziantep) N . 764 
Poıe-pierres parquets au marche d'Ereghli de Ko'lya (Mun . f.reglıli 

de Konya) N. 764 
Cuir et pcau (Ch . Fer Etat H .pacba) N . 767 
Conıtr . pavillon enfarıts (Lıgue Pretec lio n Enfance Ank.) N. 767 
Constr. toil ccole prım . Tclıoukour (Dır. Culture Ko nya) N. 767 

Benzine, chıırbon, petrole, huile rn :ıchino (Vıl. Ordou) N. 768 
Caractere d'imprimerie (Dir. Gen. Monop.) N. 768 
* Dccoınbres batı:ııs~ (J)dterdar:ıt İst.) N. 769 
Paille (Com. Ach . Milit. Sam:ııoun) N. 768 
Automobile de secour.s ıanita ı re et camions (Mun. Adana) N. 769 
Paille, foin e t pommc de tem~ tConı. Ar.h. Mil. Tchoroum) N. 769 
Foin (Com. Ach. lntcnd. lzmir) N. 769 
Conıtr. Konak gou-:ernemental Soung ouı lou (Dir. Tr . Pub. Tcbo· 

roum) N. 769 
Viande de mouton lCom . Ach. Commuıd . lst.) N. 770 
"' Rois (Adm. Forits Bafra) 770 
Motorine (Pr esid . Lutte Conatr. la Fievre lntermittentc Is ı . ) N. 770 
Conıtr. garage l't depôts pr. munitionı (Com . Ach. lnt. Eskiciıehir) 

N . 770 
Tranııports e ffets militaires (Com. Ach. lnt. Tophane) N. 771 

Constr . batiase Mais1>n cfu Peuple a hmit (P. R. P. K odjaeli) N. 759 
Objet s d'inventaire tD ır - P rincip . oouıne lst.) N . 759 
Constr . chaussee s, ro11te lzrnir·Torb ııli '(Vil. lzmir) N. 760 
Fil pr. liga ture, fıl tc legraph . {Minis tr. Tr. P ub.) N . 7tı0 --- --~ Le• uterııqueı ıodiqucnt une vonte pAı voıe de eurcncbere 
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Adre11e T~l~graphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 

des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
• 

Tableau Synoptique 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adiudicat. 
Prix 

e1timatif 
Caatioa. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 
proviıoire Cahier des Cbargea 

~~--~----------------;;..._--------------~-------

A} Adjudications au Rabais 
Constrı,ıction-Reparation- Trav . Publicı·Materiel de Construction-Cartograpbie 

Rep. a l'hôpital Reg-. Yoırat 
Etageres pour dosaiers 

Conatr. 3 eme partie iı l'hôpital Regional Gumu· 
chane 

Constr . hôtel et salle de concert au Pare Ataturk. 
a Adana 

Publique 
Gre a grc 

Pli cada 

,, 

436 86 
393 70 

17518 86 

84629 -40 

Vilayet Yozgat 

{ 
Coın. Perm. Munlcipalite lıtanbul 
Dir. Econ om. ,, ,, 

29 50 

1313 91 Vilayet Gumuchane 

6347 20 Municipalite Adana 

8-8-38 
1-8-38 

18..S-38 

25-8-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitai~es-Fourniture pour Hôpita_ux 
Fılm pr .l'hôpital reg. Publique 1782 90 Chef Med. Hôpital Reg. lı:mir 8·8-38 
Produits pharmaceutiques: 108 lots ., 3033 95 227 55 Chef Med.HôpitalMalad.Contaa-. lzmir 11-8-38 

l· l u:h i c ı te-Ga2·C h;rnff agt: Central (lnstallation et Materiel) 

Reparation plaques accumulateurs : 8 p. Gre a gre 62 9 30 Com. Ach. lnt. lat. Tophane 1·8-38 

1 abıllement - Chaussures - 1 issus- Cuirs. 

Toile colorice: 2000 m. 

Confection de costumes avec cuquetteı: 3800-4187 
compleıs 

Chaussette en IAine : 1168 paircs· ld . en coton: 
1168 paiı~s- Essuie-main : 1186 p.- Moucboiu : 
2352 p.- Oraps de lit : 194 p.- Taies d'oreiller: 
194 p. 

Toile pour tentea portııtiveı : 7425 m. 

Publique 700 -

Pli cach. la p. 5 -

Publique 2918 40 

" 
Aıneublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaserie ete. 

Linoleum : 2029,50 m3. 
Rideaux: 287 p. 
Armoires pour dosıiers: 2 p. 

Stort'ı et ridcaux : 7 p . 
Lits : 25 p . 

Transport- Chargement Dechargcment 

Transport houille : 700 t . 

Publique 

n 

Gre a gre 

" Publique 

2308 55 
3082 -

90 -

140 -
350 -

Bois de Construction, Planches· Poteaux ete. 

Planches pour cniııses: 4572,63 m3 (cah. eh. P.830) 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression et reliure de registree: 23 lots 
Carnets : 12000 p .· Billets pour autobus: 6000173 

p . (aj .). 

Combustible - Carburant- Huiles 
Boiı: 1000 t. 
Carbure : 1000 le. 

Coke : SOO t. 
" : 1356 t. (cah. eh. P . 133) 

Boıs d'orme: 664 tchckis· !el. de chcne: 304 tchekiı 
Houille criblee : 250 t.· tout·venant : 50 t . 

Divers 

Micrometreı : 5 lota 

Etoupe blanche : 200 k.- lcl. colore: 1300 k. 
Trompe en caoutchouc envelopoce de fils et avec 

raccords: 15 m. 
Poudre de charbon pulvcrisee : 45 m3. 
Bascule : 1 p. 
Materiel pour voıhıres : 34 lots 
Nickcl : 4 t . 
Plaques de ı:inc No 19 : 40 t. 
Ficelle de 20 m m : 200 k. 13-14 

8m/m 150 k. et de 5 m/m 511 k. 
Ballaat : 6000 m3. 

" 
: 4000 m3. 

m/m : 500 k.-

Outils et inatrumenta pour la p ~ piniere de Buyuk· 
dere 

Provisions 
Huile d'olive, riz, aavon et lentillu 
Yoghourt: 1000 k. 
Yoghourt: 20000 k. 
Pomme de terre: 59500 le. 
Huile d'olives: 10 t . 
Foin: 130950 k. (aj .) 
Viıınde de mouton, boeuf, eh evre et agneau 
Riz, sa voo, macaroni• ete. 
Farine, fromage, lait et yoıhourt 
Beurre, ra isins, huile et olives 
Sucre, lentilles, pommes de terre ete. 
The, oignons, haricota ıecı ete. 

B)lôjudications a l~encher~ 
Saca videc: 7370 p. 
Beurre: 170 k. 

Plı cach 

Publique 

n 

Pli cıı~h. 

Gre a rre 

165986 47 

350 - -
3036 -

10000 -
23 -

n 

Pli cach 
la t. 17 35 
la t. 19 50 

" 

Gre a gre 

,, 
n 

,, 
n 

,, 
Pli cach 

,, 
Publique 

" 
• 

Gre a gre 

Grc a gre 
Publique 

" Pli c:tcb. 
Gre a a-r~ 
Pli cach . 
Publique 

" 
• ,, 
" 

68 50 

480 -
32 

470 
65 

259 30 
5600 -

14000 -
800 -

6000 -
4000 -

185 57 

3400 -

3600 -
4165 
5500 -

4910 

Gre a gre 826 50 
,, 

52 50 

1570 13 

218 88 

300 38 

173 14 
231 15 

6 75 

10 50 
26 25 

9549 32 

230 

750 -
1 75 

391 --
1983 15 

240 -
330 -

5 14 

30 -
2 40 

35 25 
4 88 

19 45 
420 -

1050 -
60-

450 15 
300 16 

13 92 

255 -
15 O/o 

270 -
313 -
412 50 
368 30 

ı Com. Perm. Municipalıte lstanbul 15-8-38 
l Dir. Econoıaat 

" 
,, 

Dir. Gen. Sürete Ankara 16·8·38 

Com. Ach. Dir Geıı . Fab. Mil. Ank . 17-8-38 

Com. Ach. Minist. Def. Nal. Ankara 8-8-38 

Com. Ach . Ecoııom. Monop. Kabatache 15-8-38 

" Com . Perm. Municipalite 
Oir. Econom. ,, 

idem 

" 

Hôpital Grec Balikli 

latan bul 
,, 

15-8·38 
1-8-38 

1-1-38 
15·8-38 

2-8-38 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 16-8-38 

Dir. lnıtruction Publique Konia 
Municipalite Ankara 

Com. Ach. Milit. Bayramitche 

{ 
Com. Penn. Municipalite Iıtanbul 
Dir. F.conom. ,, • 

Com. Ach. Ec. lngen . Gumuchıouyou 
Com. Ach . Lycccs lltanbul 

" 
" 

{ 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ,, ., 

idem 

n 

" ,, 
.. 

Com. Ach . Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 

" 
" 

18-8-38 
9·8-38 

~5-8-38 

1·8-38 

2-8-38 
15-8-38 
15·8-38 
15.J3-38 

1-8-38 

1-8-38 
1-8-38 

1-8-38 
1-8-38 
1-8-38 

19-9-38 
19·8-38 
18-8-38 

3aıe Exploit. Cb. de Fer Ftat Bali kesir U~-8 ·38 

" 
{ 

Com . Perm. \4unicipalite lstanbul 
Dir.Ecem. ,, " 

Dir. Gen. Cartographie Ank. 
Com. Ach. Mil. Selimiye 

,, Command. lstanbul 
,, 

Com. Ach. lntend. Anlc . 
,, lntend. iz.mir 

Coın. Ach. Milit. Bayramitche 

" ,, 

" ,, 
" 

18·8-38 
1-8-38 

15-8-38 
1-8-38 

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

1-8-38 
22·8·38 
23-8-38 
24-8-38 
26-8-38 

1-9-38 
2-9-38 

S ce Commer. Oir. Gen. Fab. Mil. Anle. 16-8-38 
Com. Adı. lnt .. f.t. Tophane 10·8-38 

10 -
11 -

11 -

10 -

9 
11 

10 30 

11 

15 

10 30 

11 -

10 -
10 30 
11 

11 
11 

16 -

11 -

10 -
10 30 

15 -
11 -

10 -
11 30 
11 30 
11 30 

11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
10 -

15 
16 
11 -

11 30 
10 -
10 -
10 30 
12 
11 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

14 -
11 30 

Pazarteıi 1.8.938 

Klorat dö potu (A~k. Fab.) 
Tu.yikli hava tesisatı: tav ocakları ve hava gazı tuisatı (P 

Anlt. ve H . pa,a) No. 728 
Emülıy6n cihazı; emülgatör, ıeyyar taş kırma makinuı, bitO

kazanı , traktör, kar küreme cihazı, taş kırma makinuı, k•' 
makine1i (Nafıa Vek) No. 729 

El pedaı makinesi {lnh. Um. Müd .) No. 745 
Bılet tab makinesi (D .D.Y. Ank. ve H . pnşa) No. 746 
Bat teli, telgraf teli ( " ) No 747 

Akhisar Parti ve Halkevi binası inaaatı . (Althiur C . H p. ) 
Muhtelif erzak (Anlc . Okullnr SAK) No . 753 
Sömikok kömürü ( lzmir ili Kültür Dirk ) No. 754 
Sadeyağ (Milas Aalc . SAK) No . 754 
Karaağaç (Ask . Fab.) No. 755 

ı!tl 
Balıkesir topçu taburu garaiının ikmali inş . (Balılceıir r 

No 757 

Dıvar inı. (Ômerköy Muhtarlığı) No. 758 
Çuval (lnh. Um. Müd. No. 758 
Keçe (Aak. Fab.) No . 755 
Gomalak { • ) No. 755 
Trahzon içme ıu tesisatı (Nafıa Vele. Sular Um. Miid.) N° 
Turkkuşu talebe pans \·onu İnş . (Türkkuşu Gen. Dirk. Ank·) 
Kaldırım tamiri (Bornova beled .) No. 759 
lzmir·Mani a yolu arasında şose tamiri (lzmir Vıl.) No. 759 
Elbiselik leumaı (Jand. Genel Kom. Anle .) 759 
Odun (Çanakkale Jandarma SAK) No 759 
• lzmitte Halkevi bir.ası inş. (Kocaeli C. H. P. ) No . 759 
Demirbıış ena (lst. Gümrilltleri Başmüd. ) No. 759 
İzmir-Torbalı ara11nda şoıe inş. (lsmir Vil.) No. 760 
Telrraf teli, bağ teli (Nafıa Vtık . ) No. 760 
Demir su boruıu (D ı kili Beled) No. 761 
Aıpiratör (lnh. Uın . Müd.) No 761 
• Krom ceYheri (Kütahya Defterdarlı~ı) No. 761 
Benzin (Çorlu Kor SA ,. ) No. 761 
Kirgir göçmen evleri inşutıl(İzmir fıkan Müd ) No. 763 
Umumi heli inşaası (Tarsus Beled.) No. 763 

6 Derterdarlıle binasınea kalorifer teıiutı (Nafıa Vek.) No. 1 
* Dtkili çam a2'acı (Gaziantep Orman ldare.i) No. 764 
Konya· Ere~li.si çarşısında parke taşı ferşi (KonyA Ereğli•• 
Kosele ve deri (D. O. Y. H. paşa) No. 767 rt: 
Çocuk pavyonu inş . (Ank . Çocuk Esirgeme K. G . Merlt·) 
Çukur ilk okul çatısı inş. (KoDya Kültür Dir .) No. 767 
Benzin, kömür, gu, makine yağı (Ordu Vil.) No. 768 
Hurufat (lnhis. Um. Müd.) No. 768 
Bina enkazı (İst. Defterdarlığ-ı) No 769 
* Saman \Samıun Ask. SAK) No. 768 

1
c: 

imdadı ıııhhi otomobil ve kamyon (Adana Beled. )No· 
Saman, kuru ot, pAtateı (Çorum Aak. SAK) No. 769 
Kuru ot (lsmir Lv.r. Amir. SAK) No. 769 
Sunrurlu hükumet konag-ı inş (Çorum Nafıa Müd.) 769 
Koyun eti (lııt. Ko mut. SAK) No. 770 
• Odun (Bafra Orman İdaresi) No 770 
Motorin (lat. Sıtma Mücad:le Riy&1eti) ,\! 770 ~ 
Cephanelik garaj ve hanrar inşaatı (Eskişehir Lvz. SAf( 
Askeri eşya nakli (Tophane Lvz . SAK) No. 771 
Şasıi (Prevantorium ve Sadatoriuaı Oir.) N. 772 
Yoğ"urt (Seli niye Ask. SAK) N . 773 
Kuru ot (Tophane Lvı. SAK) N . 773 
Kitap tabı (Devlet Buımevi Oir.) N. 773 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıttır· 
--...._r~~.~~-

Lundi 1-8-938 

Chlorate de potasse (Fabr . Mil.) 
. •'' Inıtallation pression aerieane forge et instal. gaz B 

Etat Ank. et H.pacha) N. 728 
Appareilı d'emulsion, emulgateur, machines concasscıL1'e 

• chasse·neige ete. (Miniat. Trav. Pub.) N . 729 
Machine pedale a main (Dir. Gen . Monop.) N. 74~ 

1 
Machine a imprimer des billets (Ch. Fer Etat Anlc· 

N. 746 
Fil pr. ligaturc, fil telegraphique { 
Conıtr . batisse Parti Pop. Akhiısar (P. R .' ' P. Akhi•''r) 
Diver1es proviaionı (Com Ach. Ecole Ank.) N. 753 
Semi·coke (Oir. Culture Vil lzmir) N . 754 
Beurre (Com. Ach. Mil. Milas) N. 754 
Bola de frene (Fabr. Mil.) N. 755 
Ache•ement constr. garare bat. artillerie Balılteıısir 

Corps d' Armee Balıkesir) N. 757 
Conııtr . mur (Mouhtar d'Eumerkeuy) N. 758 
Sacı (Dir. Gen. Monop.) N. 758 
Feutre (Fabr. Mil. ) N. 755 
Goname laque ( ,, ) N. 755 
Install. eau potable Trabzon (Ministr. Tr. Pub. Oıf· 

N· 756 
;)onıtr. penıion eleves Turkku~u ) (Dir. Gen. Turkkııf" 
Repar. pave tMun . Bornova) N . 759 1 
Repar. chcussee ı/ route iz.mir-Manisa tVil. lzmir) r'l·15 
Etoffe pr. habitl (Coamand. Gen. Gendr. Ank .) JIJ. 

ı 
Bois tCom. Ach . Gendr. Tchanakknle) N . 759 

(Lire la ~uite en 3me pare) 

' 


