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Poıta kutusu N. 1261 ----" 

Umum I\'1 ütea hhit ve Tfüc carila rın Mesleki Organ.ıdır 

Bu gOn iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler "'Listesi 

- ----- -
Muhm. bed. Teminat Şekli 

---- Cinai 

1) Münakasaıar 
Müracaat yeri Gün Saat 

----- ---~ 

~t, Tamirat, Nafia işleri, Mabeme, Harita 
lı._· 
~ ·~-1' wbalı yolunda esaslı şose tamiri kapalı z. 18032 47 1352 - lzmir lıi Daimi Ene. 

Kocaeli Defterdarlı~ı 
15-8-38 
10-8-38 

11 
14 ~r Defterdarlık evrak mahzeni ile Bahçecik 

"· kG111et ltonaQ-ınrn tamiri 
'-la)c•ı_ 
C· tır;;te kaldırım inşaaaı 
~~erı inhisarlar yaprak tütün bAlcımevi ile Müd. 

l(~~~ı etrafında yap. direnaj tesisatı 
aey 1 

oy 8 inci mektebin tamiri 
C, ~~lu 44 üncü mektebin tamiri 
Ya~ anelilc inşaatı 4 ad. (temd.) 

le~lt deniz Tioaret Mekt. inşaat ve tamirat · iş-

~llcat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 
Q•tt • 

'
111 Ye: 419 adet (te nd.) 

~Yat - Boşaltma · Yükletme 
'r',p 

talt tGtünün nak li 50 t. 

~h~, Ben~~, Makine y a glau v, '· 
ıqrlt ---
()du erıtrasiti: 25 t. 

ıa: ııoo t 
t.ı- . 

!> llleferrik 

""' i,/ ltıarka yedek parçaları 10 tane 1&ndal Bot 
ııı 9 kalem 

Etıak Z h' E s •-s ~ t, euze v. s . 
&'ıtı•r .. 12 -- -
tılt · t. (temd.) 

Y1ıı,~.r 4~250 le . (temd.) 
~11,11 • 86400 le. (tcmd.) 
1'rp,, a;: 11.I t . (temd.) 
't1ıru' 2 l · saman 10 t .- yulaf: 2 t. 

ot: (Şart 245 kı .) 
~tp,, 440 t. 
'y uı,~:. 660 t. 
İiıaıtı; 480 t . (~art. 128 kr.) 
lJ t: 25 t 

~~h 117361 ·k. 
~ •• ııı: 154 t. 
b .,,, 
11~.. Peyniri· 7 5 t ''): . ' . 

P•yniı: 12,S t. 

b ~-· ~ -..........:..:uzayed~ler 
t~dtyal'. 
\Jlfı &: 170 k. 
~.it\ 8Qo le. 
~oh Çuval: 7370 

ıı, \' h 
e urda demir parçaları 

~M ... JNAKASA 

lq 

ııçık eks. 8:i0 ve 476 

açık eks. 
,, 

paz. 

" 
" 

açık eka. 

350 -
1209 34 

435 33 
249 06 

3351 83 
77'21 60 

açık ebı. 35.J7 3 l 

açık eks. 45l -

açık eks . 
kapalı z. 24750 

uçık ekı. 

açık ekı. 

paz. 
açık ekı. 

" açık eks . 
kapalı z. 

• ,, 

" açık ek. 

892 -

240 -
5070 -
4668 60 
le. o 02 

48948 80 
15400 
39600 -
~5440 -

k . o 13 

kapalı z. 12828 20 

açık eks . 
kapalı z. 

pııı.. 

açık art. 
paı . 

4875 -
5376 -

400 -
826 -

26 25 

32 65 
16 68 

1005 55 
580 -

367 -

67 50 
1856 2) 

67 

18 -
380 55 
372 60 
16 65 

3671 16 
1155 -
2790 -
1908 -

243 75 
1438 
962 i2 
365 -
403 20 

Gölcük Beled. Riya1eti 
Bolılcesir lnhis· Bat•iid. 

Is tan bul Belediyesi 

" Eskişehir Lvz. SAK 
fst. Nafıa Müd. 

3-8·38 
11-8-38 

2-8-38 
2 8-38 
~8-38 

18-8-38 

Güm. Muh. G. K. lat. SAK 4-8-38 

Edirne iahiaarlar BaşmOd. 12-8-38 

Edirne Vıl. Daimi Ene. 
Sıvaa Tuğ SAK 

16·8·38 
24-8-38 

Güm. Muh. G. K. lsl. SAK 13·8·38 

lzmir Mst. Mvk. SAK 

n 

" lıtanbul Belediyeıi 
Kastamonu Ziraat W.üd. 
Ank. Ln. SAK 
Er:ıincıan Ask. SAK 

" 
Bursa Ask. SAK 
Çorlu Kor SAK 
lıpart~ Ask. SAK 
Deniz Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

3·8-38 
3-8·38 
5·8·38 
9-8-38 

10·8·38 
20 8-38 
19-8-38 
22-8·38 
23-8-38 
9 8-38 

22-8-38 
16-8·38 

18 ·8-38 
18-8-38 

Tophane Lvz. SAK 10-8·38 
Halkevi Zıraat Mekt. SAK 15·8 38 
Ask. Fab. Um. Müd. Tıc. Ş. 16-8·38 
Balıkesir Nafıa Müd. 2-8-38 

14 -
15 -

11 -
11 -
15 -
11 -

t 1 -

14 -

12 -
15 

12 -

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

11 30 
ıs -
14 

fazla ııı .1lıiınat almak ve şartnameyi görmek iizer~ Milli Em
Jak Müdtirlüğünc ınüıacaatları ilan olıınur. 

Yozgat VilfLyet Daimi Encümeninden: 
şa~t r . . N , . ı · amı rat~ atta ış eri ve Malzc1J1esi- llarita 436 lira 86 kuruş ke~if tutarlı memleket ha~laııesinin 

badann~ı 1 S gün müddetle açık eksiltmeye vaz edilmiştir. 
Eksiltıne 8.B.938 pazarte~i saat 10 da vilayet daimi encümen

inde yapılaca1'tır 

liı Hınıs Kaymakamlığından: 
tı nı~ k 1 . tııtı l nzasıru a yemden yapılacak olan hüküm t kona-
1ltltıey 5 bin lira bedeli keşifli inşaatı kapalı zarf usulile ek· 

\ f:k: konulmuştur. 
Gl>l"t ~tnıe 18.8.938 perşembe günü ~aat 16 da Hınıs hü· 
~u onağı içinde kaymakamlık odasında yapılacaktır. 

~ lsıc~~kkat teminatı l l 25 liradır. 
~t~lıttı ıler bu işin evrakı fenniyesini 1 lını& kaym&karnlığı ve 

nı Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 

, trı· Eızıncaıı Bch~diye Rei:;liğinden: 
!.i~~lır. '8nı·andn 30 hin lira keşifli bir sebze hali yaptınla· 

~tı • u h·ıl' . . . l lı tfıu • ın ınşası ıçın evve ce miiııalrnsaya konulınu~ 
~t~ dıiet iç ' d t ı · 1 ı· · d l .. l · · ) t\ P ın e a ıp zu ıur ctmei ı~ın en rnııunc en ıtı-

h~tl,k b~Zarhkla ihalesi ıııünakao;aya konulmuştur.n lıışant pa-
'l1: ıtanıı 1 1 ~, l!tktir , ne a laşlıyacak ve 93Y sene i mayıs gayesinde 
~ tap · \ apılacak halin bedeli mütenhhidiıı ala t:ağı i~tih

Oru üzeriııe tediye edilecektir. 

ıf 1taı 1 Edırn~ ~ l illi .Emlak Müdürliiğiindeıı: 
~ ' •ul l d ~kJedeJı 

11 
Y? tın a Ayşe~a.dın lıa.ıı.ının tamiri 2070 lııa ke-

l~ tksiı e 25.7.938 tarıhınden ıtıLaren 15 gün müddetle 
aı~ . tnıeye k l t lı A - • • • • • it~ s1 8.a . oııu muş ur. an ucretı muştcrıye aıttır. 

~k~il k .9~8 pazarteıi günü taat l l de deftf:rdadı~ la ınii· 
0ıtıısyon huzurunda yadılacaktır. Taliplerin daha 

Bu husu:-ın ait keşif ve :;;artname daimi encümeninde her 
eri.in oörülelıilir. 
(":' b 

Taliplerin tayin edilen giin ve saatte yüzde 7,5 tcmi1ıat· 
Jarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 

olunur. 

Adana Belediye Riya1etinden : 
Adana Belediyesi tarafından Adanada ATATÜRK parkında 

projeıi mucibince bir otel ve konıerhol yaptırılacakhr. Şartna
mesine göre bu binaların intaat bedeli 81629,40 liradır. Bu inıa· 
atın muvakkat teminatı 63t7,20 liradır. Ekailtme kapalı zarf u· 
aulile ve şartnameaine tevfikan ağustosun yirmi beşinci perşembe 
günü saat onda Beleiiye Encümeninde yapılacaktır. Ekıiltmeye 
girme şartları , projeye batlı şartnamede yazılıdır. Proje ve diğer 
evrak Belediye muhasebeainden dört lira yirmi üç kuruş muka

bilinde alınabilir. 

Gümütane Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Güınüşanede yeniden yaptırılmakta olan Memleket Hastaneai· 

nin üçüncü kısım ioşutı 29.7.938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı urf uaulilc ekıiltmiye konulmuttur. lnıaatın 
muhammen bedeli 17518 lira 86 kuruştur. Sürülen pey haddi la
yık görüldüğü takdirde ihalesi lR.8.938 perşembe günü saat 11 
de Vili~ et Daimi Encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi Vilayet 

!nc6meni kalemindedir. Eluiltmiye iştirak etmek iıtiyenler mu
hammen bedelin yQzde yedi bu9uk tutarı olan 1313 lirs 91 ku
ruşluk banka mektubu veya huauıi muhasebe veı:neai heaabına 
bankaya yatırılmıt depoıito akçesi makbuzu ile birlikte Viliyet 
Daimi Encümenine srelmeleri ilin olunur. 

Kocaeli Defterdarlığındar : 
2 hin lira bedel keşifli vilayet hüküJllel konağı boya ba

dana ve sair tamiratile yenideg inşa olunacak 850 lira be
del keşifli defterdarlık evrak mahzP.11i ve 476 lirl\ bedel ke
şifli Hahcecik nahiyesi hükumet konağının tamiri satış ko· 
mi8yonunun kararı mucihincP. 21..7.938 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle ve açık ek~iltme suretile mllnakasaya ko· 
rıulınu~tur. 

Ru hahtak.i iartnamc ve keşif evraklarını görmek isteyen· · 
lerin deft··rdarlık varidat miidürlüğline müracaat eylemeleri. 

Eksiltme 10.8.938 tarihinı~ müsadif çarşamba günü saat 
14 lle Kocaeli defterdarhk dairesinde müteşeltkil komisyon
da yapılacaktır 

Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 

l\luvııkkat teminat miktarı ynknrıla gösterilen ke:.if be· 
dellerinin yiizde 7,5 nic;betindedir. 

Talip olanlann ehliyetname vesikalarını ·hamilen yevmi 
mezkiirde defterdarhk daire:sine müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

• • • 
Kadıköy 8 i ıı l' i \'C Beyoğlu 44 iincu okulları tamiri. Bak: 

2 İnGi salıifodeki lst. BclPdiy('si ilanlarına . 

ilaçlar, Klinik ve lspençiy~!!_~lat: _ 
İzınir Emrazı Sariye Hastahanesi Başhekimliğinden: 

• Hastahanenin 1938 mali yılı ibtiy açlarmdan aşağıda 
tahmini fiatı ve muvakkat teminata yazılı 108 kalem erzak 
eczayı tıbbiyesi t5gün müddetle açık eksiltmeye konmuş· 
tur. Şartname ve listeyi İstanbulda sağlık direktörlüğünde 
ve İzmirdo hastane başhekimliğinde hergün gCSrebilirler . 
~ksiltme l I ağuıtos 938 perşembe günü saat 1 l de Te
pecikte Emrazi Sariye hastanesinde toplanan komisyon 

huzuruna yapılacaktır. 
Tahmini bedeli Muvakkat teminatı 

303395 kr. 22755 kr. 
İzmir Memleket Hastanesi Baştabibliğinden: 

İzmir memleket hastanesinin 938 yıla ihtiyacını kar
şılayacak olan t 782 lira 90 kuruş kıymeti mubamrnine!i 
filim 23.7.38 tarihinden 8.8.938 tarihine kadar on bet gün 
müddetle ve açık eksiltme usulile eksiltmeye çıkarılmışbr. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün hastane ser 
tababetine müracaatları ve eksiltmeye iştirak edaceklerin 
de yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerini muhasebeye ya
tırarak makbuz ibraz etmeleri şarttır. Akıi takdirde te· 
minat mukabili para ve tahvilat kabul edilmez. lstekliler 
ihale günü olan 8.8.938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat dokuzdan on ikiye kadar İzmir ili vilayet daimi en· 
cllmenine müracaatları ilan olunur. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
l\t M. Vekaleti Satmalma Komısyonundan: 

Hepsine tahmin edılen fiyatı 1223 lira olan 16 kalem 
elektrik malzeme~i açık eksiltme ile ::atın alınacaktır. 

Eksiltme 13 ağu tos 9.'.\8 cumarte~i ~iinü saat lO da M. 
.M. V. ~atınalma ko ·ıtisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko-
misyonda görülür. 

Ebiltnıe)'C girecekler 9t lira 80 kuruşluk teıninatlariltt 
birlikte eksiltme güıı ve :;aatmda kumi~yonda Lu!unmalurı. 

istanbul Vakıflar Direktörlüğlln&en: 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne lüzumu olan 5500 adet am· 

pul ek•iltme ıuretile utın alınacagından 26 temmuz 9~8 den 16 
ağustoı 938 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. Talib olan 
müeHeıelerin fenni şnrtnamelerini almak üzere her gün aaat 14 
de kadar latanbul Vakıflar Batmüdürlüğü Başmimarlıtına m6ra-

caatları. 
Bu ampullerin keşif bedeli 1732,5 lira ve teminatı muvakkat• 

130 liradır. Eksiltme 16 ajuatoı 938 salı günii saat 13 te latanbul 
Vakıflar Başmüdürlütü ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

FF t --~----

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 
Emniyt't Umthn ı\lüdürlüğUnden: 

Şartname::iinde yaıılı ev af ve şerait dahilinde zabıta me· 
murları için ınaakasket azı 3800, coğu 4187 takım elbisenin 
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yalnız kumaşı Umum müdiirlükten verilmek. ve diğer bütün 
levazım müteahhide aid olmak üzere dikim işi kapalı zarf 
usulile 16.8.938 tarihihine müsadif salı günü saat 15 te de· 
siltmeye konulmu~tur. 

Beher takım elbise ve kasket için 500 kuruş fiat tahmin 
edilmi~tir. 

Bu i·e aid şartnameyi görm~k vr alnıak isteyenlerin Em
niyet umum miidürliiğü :-alınalma komi:syonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 1570 lira 13 kuruşluk 
teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mek
tuhlarını ve 2 l90 ·sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
be}gP.);}rle birlikte ekiltme günü saat 14 e kadar komi:syona 
teslim etmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın.ı.Jma 
Komisyonundan: 

1 168 Çift yün çorap 
1168 Çift pamuk çorap 
2352 adet mendil 
1168 adet havlı 
194 adet yatak kılıfı 

19 l adet yastık kılıfı 

Tahmin edilen bedeli 2918 lira 40 kuru~ olan yukanda 
miktarı ve cİnı.;İ yazılı melbusat askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğü merkez satına1ma komi:;yonunca 17.8.938 çarşamba 
günü ::-aat 10,30 da açık eksiltme ile ilıale (•dilecek tir. Şart· 
name para ız olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminat 
218 lira 88 kuruştur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 
Müteahhit nam ve hesabına 7425 metre portatif çadır beıi 

münakasaaı gününde talip çıkmadığından tekrar açık eksiltmeye 
konulmuştur. Beher metresine tahmin edilen fiyatı 53 krf. 94 
aantimdir. 

İhalesi 8.8.938 pazartesi günü ıaat Jl dedir. 
İlk teminatı .iOO lira 38 kuruıtur. 

_Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
&uraa İnhiıarlar Baımüdürlütitnden : 

İdaremiz Bursa MPrkez depolarında bulunan işlenmiş ve isten· 
memiş artar ve eksilir 500.000 kilo mikdarındakr idare malı yap
rak tütünlerin Bursa Mudanya yoliyle İıtanbul ambarlarıua nakli 
20 temmuz 938 gününden itibaren on beş gün müddetle açık ek
ıiltmeye konulmuştur. iıtekliler, nakliyat ıartnameıini her iş ıü· 
nü Bursa Başnıüdürlütü yaprak tütün şubeıinde ve İıtanbul U· 1 
mum Mfüılürlük Stok ve İmalit Şubeıi Müdürlüğünde görebilirler l 
Bu nakliyat eksiltmesinin ihalesi 5 ağu&toı 938 cuma günü saat 
1? de Buru Başmüdürlüğünde yapılacağ10dan taliplerin yüzde l 
yedi buçuk teminat akçelerile Başmüdürlüğümüzde müteıekkil 
Komiıyona müracaatları ilin olunur. 

Balıklı Rum Hastanes!nden: 
Zonguldaktan deniz ve kara yollarile 700 ton maden 

kömürü eksiltme ile nakledileceğinden eksiltmeye girmek 
istiyenlerin eksiltmenin yapılacağı 2.8.938 tarihli salı 
günü saat 16 dan evvel Galata Büyük Balıklı hanında 69 
sayılı büro şefliğine eksiltnıe şartlarını öğrenmek üzere 
müracaatı. 

Ecılirne 

Muayeneıi 

Edirne-Şehir 

iıtaayon Ka· 
raağaç 

Peıta Telgraf ve Telefon 

Aylık Muvak-
tahmin kat te· 
edilen minat 
bedeli Miktarı 

L· K. L . K. 

67 50 60 75 

Müdürlütünden 

İhaleden 
ıonra alana· 

eak idari ke-
falet mikdarı j 

L. K. Sefer adedi 

100 00 Günde beş ı 

Edirne Sülotlu 50 00 45 00 150 00 Haftacla ü r 
Edirne ·Hııvaa 47 50 42 75 65 00 Hi>ftada üç 

Yukarıda yazılı Posta sürücülükleri 25.7.938 tarihinden itiba· 
ren on beş gün m üddctle açık ekiillmeye çıkarılmıştıt. Ekeiltme 
9.8.938 Sah günü saat 11 de Edirne Kaleiçinde P. T. T. Müdür- ı 

lü~ündeki Ekıiltme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat temi· 1 
nat müdürlük veznesine teslim edilecek ve alınacak makbuıla 

veya banka kefalet mektubuyla Yeya ipotek senedi ile birlikte ko· 
miıyona müracaat olunacaktır. Ş~rtname müdürlükte görülebilir . -

Matbaa işleri, l<E:,tasiye, Yazı~ane Malzemesi 
Konya Kültür Direktörlüğünden: 

Konya ilkokullar için gerekli olan 350 lira tahmin bedelli 23 
kalem matbu evrak ve defterin baıkı ve cildiyesi 18.8.938 tarihi
ne kadar açık eksiltmeye konulmuttur. Taliplerin 18.8.938 tarihi
ne müsadif perşembe günü ıaat JO da Encümeni D.a.imi odasına 
gelmeleri ilan olunur. Nümune ve şartname her gün Kültür Di· 
rektörlüğünde görülebilir. Depozito akçası muhammen bedelin 
yüzde 7,5 dur. 

Ankara Belediyeainden 
Otobüı idareılnin bir senelik ihtiyacı olan 12 • bin adet kar· 

ne ile alb milyon altı yüz yetmiı üç adet bilete verilen bedel 
haddı layık görülmedi~inden açık ekıiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 3056 liradır. 
Muvakkat teminat 230 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine 

ve ilteklilcrin de 9.8.38 aalı ııünü saat on buçukta Belediye en· 
eümenine müracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v.s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Karadeniz Boğazındaki birliklerin ihtiyacı o!an 76GOO kil 
fırın odunu ile 262,000 kilo çamaşır ve tutuştur~a odunuo 

MÜNAKASA GAZETESi 31 Temmuz 1938 -
satın ahnacaktır. Açık eksiltme i)e ihalesi 13 ağustos 938 1 ,----·------------------.. 

cumartesi günü saat t 0,30 da yapılacaktır. Muhammen ı· b } B } d• • d 
tutarı 4563 liradır. İlk teminatı 343 liradır. Şartnamesi stan U e e ıyesın en: 
her gün komisyonda görülebilir. Keıif İlk terni· 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Balıkesir merkez okulları için mübayaa edilecek 105 

ton 250 kilo odun 1 1 ağustos 938 tarihine rastlıyan per· 
şembe günü saat lO da ihale edilme!< üzere 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Odunun beher kilosunuu muhammen bedeli bir kuruştur. .... 
1000 ton eduo alınacaktır. Hak: Erzak sütununda Bay· 

ıamiç a::ık. ~AK. iiitnına. 

bedeli nah 

Kadıköy 8 inci mektebin tamiri 43.:; 33 
Beyoğlu 44 Qndl ,, • 249 06 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pa· 

zarlığa konulmuştur . Evrakları encümen kaleminde aörülebi· 
lir. İstekliler bu i' için alacakları ehliyet vesikalarile hizala· 
rında göıterilen ilk teminat makbuı veya mektubile beraber 
2.8.938 salı günü saat 11 de Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. 

""-------------------------------
Müteferrık 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

ı-Muvakkat teminat> 255 Hra olup ••••• makbuzu 
mektubu kabul olunur. 

veya bani<• 

Gümrükler için 25 kilo çeker l O tane Bizarba marka 
otomatik terazinin 13.8.938 cumartesi günü saat l 1,30 da 
açık eksiltmesi yapılacaktır . Taıınlanan tutarı 2880 lira 
ve ilk teminatı 216 liradır. Şartname Komisyondadır. 
Görülebilir. 

C.H.P. Genel Sekreterliğinden: 
Cumhuriyetin 15 nci yıldönümü hatırası olarak, bir 

tarafında Büyük Önderimiz Atatürkün kabartma bir re· 
simleri ile Altı ok, diğer tarafında Cumhuriyetin t 5 nci 
yılını tesbit eden yazı bulunmak üzere Partimizce bir ma· 
dalya yaptırılacaktır. Sanatkarlarımızın, açtığımız bu mü
sabakaya iştirakleri ve hazırlayacakları nümuneleri ağus· 
tosun onuna kadar C.H.P. Genel Sekreterliğine gönder· 
meleri rica olunur. 

Askeri Falarikalar Umum Müdürlütü Satınalıpa Komiıyonundan 
200 Kilo 20 mm. kutrunda ip 
500 Kilo \3 - 14 mm. kutrunda ip 
150 Kilo 8 mm. kutrunda ip 
50 Kilo 5 mm. kutrunda ip 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mikdarı ve cınıı 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa
tınalma Komisyonunca 18.8 938 pertembe günü ıaat 10 da açık 
ekıiltme ilo ihale edilecektir. Şartname paruız olarak Komiıyon· 
dan verilir. Muvakkat temminat 60 liradır. 

40 ton I~ N. Çinko levha alınacaktır 

• •. Tahmin edilen bedeli 14000 lira olan yukarıda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüj'ü 
Merkez Satınalma Komiıyonunca 19.8. U38 cuma günü saat 11 de 
1<apalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1050 liradır. 

• • • Tahmin edilen bedeli 5600 lira olan 4 ton nikel aıkeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatınalma komisyonunca 
19.9.938 pazartesi günü aaat 11 do kapalı 7arf ile ihale edilecektir 
Şartname paraıız olarak komiıyondan verilir. Muvakkat teminat 
420 liradır. ----M--

Devlet Dl'miryolları 3 üncü İtletme M ildürlüğünden: 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve vasıfları 

aşağıda yaxılı ihur edilecek balastlar 18.8.938 pertembe günü 
hizalarında yazılı saatlerde So;ucak cİYarındaki 4000 metre mi
kabı açık ekıiltrae ve Yeniköy civarmdaki 6000 metre mikibı 
kapalı zarf u ulile Balıkeairde 3 üncü İşletme binasında ekııltme
ye konmuştur. Bu işe girmek iıtiyenlerin yine hizalarıoda mik-' 
tarları yazılı muvakkat teminat vermeleri ve : 

1 Kapalı zarf isteklilerinin 2~90 No. lu kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve Rt-ımi Ga?etenin 1.7.937 tarih ve 3645 No. lu nüs· 
huında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ve.ika ve 

1 
teklif mektublarını muhtevi zarflarını uat 14 e kadar Komisyon 1 
Reiıliğine vermeleri. 

2- Açık eksiltme iıteklilerinin kanunun tayin ettiği Vl'sika ve ! 
beyannameleriyle saat 16 ya kadar Komiıyon Reiıliğine ~üra· I 
caatları lazımdır. Bu işe ait şarln11meler Balıkesirde 3 üncü işlet · 1 
me Müdürlüğünde Yeniköy ve Soğucak iatasyoıılarında parauz ı 
dağıtılmaktadır. 

Balaıtın buludu- Kilo- Cinıi Miktarı Muham · Mu vak · İhale 1 
ğu yer metresi metre men be· kat te· saati 

Mikabı deli minat 
Lira Lira 

Yeniköy 

Soıf ucak 

civarı 25S·26S Yarma ve 6000 
ocaklardan 

küıkü ile 
civarı 204-215 Yarma ve 4000 

ocaklardan 
küskü ile 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

6000 450 15 

4000 300 16 

Ankara Levazım Amirliği Satıiıalma Komisyonundan: 
Ankara garnizon birlik ve müessescseleri ihtiyacı ıçın 

l O bin kilo zeytinyağın kapalı zarfla eksiltmesi 18 aius· 
tos 938 saat 12 de Ankara Levazım Amirliği satınalma 
komis ı onunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5500 lira ilk teminatı 4 t ı lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mektublarını saat 11 e 
kadar komisyona vermeleri. ----

Harta Genel Direktörlüğünden 
Harta kıtaaı eratı için 1000 liralık zeytinyağı, 1000 liralık pi

rinç, 1000 liralık 1abun 400 liralık mercimek ekıiltme ıuretiyle 

alınacaktır. 
Eksiltme 15.8.38 pazartesi rünü saat 11 ,30 da Cebecide Har

ta Gn. Drk. binasında satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin yukanda yazılı gün ve saatte teminatlarile birlikte 
komiıyona gelmeleri. 

Bayramiç Aıkeri Satınalma Komiıyonu Batkanlıtıntian: 

Alınacak eru- Teminatı Errakıo 

cinai kın miktarı Tutarı muvakkate1i Günü Saati Şekli 
Kilo Lira Lira Kr. 

Sıj'ır etl 113000 30510 2289 22-8 938 15 Kap. ı· 
Koyun eti 113000 35030 2628 22-8-938 15 " 
Keçi eti 113000 25990 1950 22-8-938 IS • 
Kuzu eti 6000 02220 167 22-8-938 15 Açık. ek· 
~~-~-~-~~~~~~--~~~~~~~~--___.. 
Pirine 
Sa ti un 
Nohut 
Şehriye 

İrmik 

510<!0 11220 842 23-8-938 15 Kap. ı. 

12000 4080 306 ,, .. Açık elı· 
35000 3500 2ö3 n 

" " 
9000 2700 203 ,, " 8700 1653 124 ,, .. " Makarna 20000 4600 345 " " 

Ekmeklik un 
Birinci nevi 
Beyaıt peynir 
Süt 

590000 67500 5755 24-8·938 · 15 Kap. 'J. · 

l 56 ,, • Açık elı· 5500 2090 
5000 550 41 25 • " n 

Yoğurt 34000 4080 306 " " • __/ 
Odun 1000000 l 0000 750 25-8·938 15 Kap. :ı· 

17 85 ,, • Açık el<· Kırmızı büber 
Kuru ıarmıaak 
Yulaf 

700 238 
700 105 

55000 275 
Saman 27500 412 

788 " ,. " 
206 3 " " " 
3090" " " 
85 50 " " " Kuru ot 38000 1140 ./ 

~S~a=d~e~y-a_ğ _____ 2_4_0_00 ___ 2_4_00_0 _____ 18-00----2~6~-~~9~38~~1~5--=K~a-p-. ı· 

Kuru üzüm 11500 2990 224 25 ,, ,, Açık el<· 
Zeytin yağı 2600 l092 81 90 " " " Zeytin tane1i 6500 1895 122 50 .. " "__..,,, 
Bulgur 
Toz şeker 
Mercimek 
Sirke 
Salça 
Patates 

58000 . 7540 566 1·9 938 15 Kap. ı· 
,, ,, Açık ,,tı· 17000 4675 350 63 

16000 2400 180 " " .. 
3400 238 17 " " " 
3~00 864 64 80 " " " 

19000 1780 133 50 
ti "-/.. 

·uı 5 Açık elı• 
,, 

Kuru fuulya 55000 7700 577 50 2·9·9.;Jg 1 
Kuru bamya 400 368 27 60 ,, ,, n 

Çay 110 403 70 30 ,, ,, " 
Kuru erik 2300 598 44 85 ,, ,, ı: 

Kaysı 2100 1533 114 98 ,, ,. n 

Pirinç unu 600 162 12 15 ,, ., " 
Kuru soğan 20000 1400 105 ,, ,, " f 

~ıBayramiçte bulunnn kıtaların yiyecekleri 37 kalem erı" 1 
bizalarındaki günlemeç ve saatlerde Bayramiçte Askeri Satıoalıfl 
Komiıyonu ı~lonunda ek!i!iltmeleri yapılacaktır. ıı' 

Teminat mektubları tam .aat 14 de komisyona makbuı ıtı 
kabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. 

komisyonunda p' 

. 1' ve 3 ncü ma.ldesindel<• 

Hususi şartnamelerde Bayramiç satınalma 

raaıı görülebilir. 
Talihlerin 2490 sayılı kanunun 2 

zılı veaaiklerle beraber komiıyonda bulunmaları ilin olunur• 

Erzincan Tümen Satınalma Komisyonundan 

k d 40000 ki· ıo kof"~ Erzincan Askeri Satınalma onıisyonun an 
eti kapalı zarfla eksiltmiye konulmuıtur. 

Tahmin bedeli on dört bin sekiz yüz lira. 
İlk teminatı 1010 liradır. JI t 
Ekıiltmesi 6.8.938 cumarrtesi gün{~ saat 10 da Erzinc'"~ıl 'i 

Tümen kararglbındaki As. Satınalma komisyonunda yapılac• 

(Erzakın Devamı 4 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
ı·" Komisyonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar için 1 l8g0 t >' 

bedel muhammiminde bulunan 900 deuhane sırası ve 20 ad~1/ 
tahtası 6.8.938 cumartHi günü saat 11 de ihalesi yapılına1'" 
kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. 

1
,./ 

Eksiltme İıtaobul Kültür Direktörlüğü binası içinde toP 
Liaeler Alım, Satım Komiıyonunda yapılacaktır. 

İlk teminat 892 liradır. t•~ 
Bu işe girecekler en az beş bin liralık buna benzer it 11~/ 

larını bildirir Resmi dairelerden alınmış vesika ile fabrika 1~1 
atelye sahibi olduklarına dair l'icaret Odasının 9.i8 yılı .,,eı t' 
ve ilk teminat makbudariyle birlikte 2490 1ayılı kanunu" ,f 
fatı dairea inde hazırlayacakları teklif mektublarını belli •" / 
bir ıaat evvel makbuz mukabilind~ Komiıyon Ba,kanlığıı>• r 
meleri. t•' 

İlk teminat lstanbul Liseler Muhaaebeciliğine yatırılac•~ / 
Şartnameyi görmek iatiyenlerin Liseler Alım, Satım KorıJt 
Sekreterlitine baı vurmaları. (4687) 2 

3 

t 

e 
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U. Müdürlüğünden: 

1
1- Şartname ve projesi mucibince Ardahanda yaptı· 

t'tkacak İdare binası inıaatı yeniden kapalı zarf usulile 
e ·1 sı hneye konulmuttur. 
rtı,.2- Keşif bedeJi 11209 lira 12 kuruş ve muvakkat te· 
•natı 840.68 liradır. 

1 
3- Eksiltme 3.8.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 

~;t 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
ırn Komisyonunda yapılacaktır. 

İ 4.- Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde 
~arlar Levaıım ve Mubayaat Şubesile Kars müstakil 
6dtirlüğtioden ve Ardahan Memurluğundan alınabilir. 

7 ;- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 
ti't güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ih
I • edecek olan kapalı zarflaran eksiltme gübü ve on 
y eç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Alım Komis· 
orıu baıkanlığıoa verilmesi lazımdır. (4618) 4-4 

• * * 
il 1 -İdareınizin Kağızman ve Kulp Tuzlaları için ıart· 
ta'~eıi ınucibince satın alınacak 10 adet Vagonet 4.7.938 
k tıbinde ihale edilmediğinden yeniden açık eksiltmeye 
011n:ıuıtur. 

37 
2-Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 

·5o liradır. 
1 

3-Eksiltme 13.8.938 tarihine rastlıyao cumartesi günü 
A.t•t 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

4
t'Q Komisyonunda yapılacaktır. 

ş,b- Şartnameler paraıız olarak her gün sözü geçen 
;den alınabilir. 

fa -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız ve mu
İıı~~•l tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar 
te 

1
'4lrlar Umum Müdürlüğü Tuz fen ıubesinde vermeleri 

lil tekliflerinin kabulünü mutazarnmın vesika almaları 
1hldır. 

Yü 6-lsteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte 
l(:d~ 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 

lbısyona gelmeleri. İlan olunur. (4916) 2 - 4 

Cinsi 
Miktara 

kilo A.,ç· 
l' ınko 480 kilo 
~·•let taıı 2 adet 

&! ~•luk 4 
~ •. t, 2 " 

ay tı ,, 
~ nası 
'tıc e.. tre teli 31 

Q llrtı,l k 'l•ke •pısı 28 adet 
arta 498 kilo 

çuı 

• * * 
Muhammen B. 
Reheri Tutarı 

L. K. L. K. 

15 

2 

72 -
1 60 
2 

62 
5 - 140 

- 17,50 87 15 

Muvakkat 
teminata Eksiltme 
L. K. Şekli Saatı ---
16 29 9 

ti 53 9,30 

ı_ \' 
t~lb ukarıda A ve B fıkralarında yazılı 7 kalem mal· 
~ t 1Yrı ayrı pazarlık uıulile satılacaktır. 

l~t'ınd Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza-
3 ..... • gösterilmişUr. 

bi~al Arttırma 2.8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
b-Yll •rıoda yazılı saatlarda Kabataş ta Levazım ve Mu-

4 llt Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
)~ b .. k A- Fıkrasında yazılı Levazımın numuneleri babari· 
"'•i ~ lltı evinde B· Fıkrasında yazılı iskarta çul numu
s~•e Abırkapı bakım evinde görülebilir. 

l,t'de i~teklilerin arttırma için ~ ayin edilen gün ve saat· 
l~çc YUzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

11 
Sata, Komisyonuna ıelmeleri ilin olunur. ( 4717) 3-4 

~~~ 
~~IRE~.s~ 

&,ft 
1 &,ft, \l<•yrnakamlığındaa Cinsi Miktarı 

• • • 
1- Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazıla 350 kilo 

hurufat kaad ilstüne basilmış yazı ve harf numunelerine 
uygun olmak şartiyle açık eksiltme usuliyle satın alına· 

caktır. 

11- Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatı 
31.50 liradır, 

lll- Eksiltme l 1.Vlll.Q38 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 1 O da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sö:t:ü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge · 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4774) 3-4 

••• 
1- Aspiratörlerden çıkacak tütün toılarmı koymak 

için tozları sızdarmıyacak un gibi ince şeyler konulabilen 
standart normal sık örğülü ve numunesine uygun olmak 
şartile 4000 adet tütün tezu çuvalı açık eksiltme uıulile 
satın alınacaktır . 

il - Muhammen bedeli beheri 33 kuruş hesabile 1320 
lira ve muvakkat teminatı 99 liradır. 
IH- Eksiltme 12.VIll.938 taı-ihine rastlıyan cuma günü 

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

iV - Numune hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen a-ün ve saat

te yüzde 7,5 ıiivenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komi•yona gelmeleri ilin olunur. (4853) 2-4 

• • • 
1- idaremizin Koçhisar tuzlası ıçm bu kerre tadil 

edilen şartnameleri mucibince satın alınacak 10 adet 
mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır yeniden açık eksilt
meye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 50 liradan 
500 lira, dört köşelilerin beheri 110 liradan 550 lira ki 
c~m'an 1050 lira ve muvakkat teminatı 78.75 liradır. 

3- Eksiltme l 1.8.938 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Ahın Komisyonunda yapılacaklar. 

4 - Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

5 isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanllDİ 
vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatta yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (4715) 3 - 4 

• • • 

1- Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

31770 adet pirinçten mamul numara etiket açık eksilime· 
ye konnlmuştur. 

il- Muhammen bedeli 486 lira ve muvakkat teminatl 
37 liradır. 

Jll · Eksiltme 12.8.938 tarihine rastlıyan cuma guou 
saat l l de Kabataştd Levazım ve Mubayaat Şubesincieki 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergiln sözü geçen Şu
bedP n alma bilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariıle birlikte yukarıda adı 
geçer. Komisyona gelmeleri · ilan olunur. (4854) 2 - 4 

* • * 
Mu ham. bedeli Mu vak. 
beheri tutarı teminat Eksiltmenin 

L. L. L. K. şekli günü sa atı 
t~ "1 

1
• •ıaaı diapanaeri içia _,_ __ 

_.liııdc i~~ Yıla içinde lüzumu olan Sömikok JO 
30 
40 

ton 24 720 54 Açık Ek. 3.8.38 9 1 1 
~)f)"a. it 1 Porısiyondan yirmi por-
1. llı ) •dar (et sebze pilav· 
.,,_ Yeııı ' ' , 
l 1938 ele ve ekmek 8/ağua-'•i tarih· Ilı tGnii ıne raalayan pazar-
~ 1ııı,lc G •aat 12 de ihaleıi ya-
f)"lll~ Zere açık ekailtmeye 
(l~ll "tt"r. 

,., •. delile. 
l~h~leti d' Yernek ihtiyacmın 

ı. 1t Cd'l 1•Panaer tababetince 
''lllt ı Ccekt• 
~ qe.ııı ır. 

~t ~a.i{~cn bedeli 550 liradır. 
'~ıtla.t fta.t terninab 41 liradır. 
~ h\l~ 'b be.nkaaına yatırılarak 

~c ~ilt~ ra.ı •dilcceatir. · 
\iı..ın"-crı ,~ tartnameai Villyet 
··"" b ""' • d ' ~f eının e ve bir sure-
)tllle:~ lc.a.yrnakamlıtındadır 

er fÜn görebilirler. 

" 
,, 24 720 54 

" il 9.05 
24 960 72 9.IO 

" " 
" . 165 ., 24 3960 " 297 

" 
" ,. 1 9.15 . 

Lave maden kömürü 6 ,, 
Rekompoze maden 500 ,, 

kim ürü 

16 
15 

96 
20 7600 

7 20 pazarlık 

570 kapalı z. 

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

l- Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve miktara 
lave ve rekompoze maden kömürü, odun ve mangal kömürü hizalarında 
ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

" 
il 

4.8.938 

" 

9.30 
10.30 

9.30 
yazılı sömikok 
yazılı usullerle 

2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3- Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlarda Kabataıta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
5- Pazarlık ve açık eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin yüzde 7,5 güvenme pa

ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde Komisyona gelmeleri kapalı 
zarf eksiltmeaine iştirak etmek isteyenlerin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni 

, vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları eksiltme aaatinden bir saat evveline kadar adı geçen Alam Ko-
miıyonu Baıkanlıiına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4619) 4-4 

1 

Sahife 3 

., .. 
1 - İdaremizin İzmir şarap Fabrikası için 1x2 metre e· 

badında 5-6 m/m kalınlıkta 52 adet "Takriben 5000 kilo,, 
baklavalı saç levha açık eksiltme usuliyle satın alınacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 18 kuruş hesabiyle 
900 lira ve muvakkat teminatı 67.50 liradır. 

3 - Eksiltme 3.8.938 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat 13 de Kabataş Levazım şübesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4- İıteklilerin eksiltme için tayitı edilen giln ve aaat· 
ta yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4599) 4-4 

1 1 
1- Ankara Garnizon birlik ve raOesaeaeleri ihtiyacı olan Sekiı 

yüz sekaen bin kilo gürgen odunu kapalı zarfla ekailtme·ai 3 a· 
tuatoa 938 Hat 12 de Ankara Levazım Amirliği Sahnalma K.o· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira, ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnamesi Komiayonda görülür. İsteklilerin kanuni veaikalarıda 
bulunan teklif mektublarını allat 11 re kadar Komisyona verme· 
leri. (118) (4578) 4-4 

• • • 
Muham. Ik 

Miktarı Bedeli Teminatı 
Cinai Ton Lira Lira Ek. Şekli Ek. tarl. S. _, __ _ 
Yulaf 480 :ı!2800 1710 Kapalı Zarf 5.8.938 15 

,, 240 11400 855 " " 15,30 
,, 480 2592\) 1944 • " 16 
• 720 31680 2376 ,, 8.9.931 15 
• 360 158-10 t 188 " " 15,30 
,, 360 15840 1118 ,, ,, 16 
Tümen birliklerinin ihtiyacı olan altı kalem yulafa teklif edi-

len fiatlar pahalı görüldütünden yakarıda hizalarında yazılı riln 
ve aaatlarda kapalı zarfla yeniden eksiltmeai yapılacaktır. Şart

nameyi okumak isteyenlerin herJ'Ün eksiltmeye iştirak edecelde· 
rin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli gün ve ••
atta Lüleburgazda Tüm. Sahnalma Komiayonuna müracaatları. 

(131) (46'4) 3-4 
• • • 

Siirtteki Birlik hayvanlarının ihtiyacı için 320000 kilo arpa 
5 ağustoa 938 cuma ıünü saat 10 da kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
lacakhr. Muhammen bedeli 16 bin liradır. İlk teminatı 1200 lira· 
dır. Şartnameyi görmek isteyenlerin iş saatlarında hergün eksilt
meye gireceklerin ınezkur gün saat 9 a kadar teklif mektıablarını 
Siirtte Tümen Satıoalnıa Komisyonuna müracaatları. 

(132) (4665) 3- 4 . "' . 
Beher çiftine tahmin edilen fiah 250 kuruş olan 15000 çift )'•-

meni kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. ilk teminatı 2812 lira 
50 kuruştur. İhalesi 13 ağustos 938 cumartesi günü aaat 11 de 
M. M. V. Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 188 
kurut mukabilinde M. M. V. Satınalma Komla yon undan her za · 
man alınabilir. Eksiltmeye ıirecekler 2490 aayılı kantlnun 2, 3 
üncü maddelerinde gösterit t: n vesikalarla teminat ve tekHf mek
tublarmı ihale saahndao en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Sabnalma Komisyonuna vermeleri. (144) (4767) 2-4 

"' "' . 
.Bir kilosuna tahmin edilen fiah 12 kuruş olup pahalı görülen 

208000 kilo un tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuftur. Şart
nameııini 125 kuruşa almak isteyenlerin her giln alay Sahnalma 
Komisyonuna ıelmeleri. İlk teminatı 1872 liradır. İhaleai 15.8.938 
pazartesi günü aaat 1 l dedir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vHikaları ilk temi· 
natlarile birlikle teklif mektublarını ihale saatından en az bir sa
at evvel Safranboluda alay Satınalma Komiayonuna vermeleri. 

(148) (4792) 2-4 

• • • 
izmir Mü•tahkem Mevki kıtaabnın 68750 kHo ayaktan sıtıreti 

ve yahut koyuneti veya burulmuş keçi eti kapalı zarf usulile mG· 
nakasaya konulmuştur. İh esi 12 ağustoa 938 cuma günü aaat 12 
de Kı9lıtda İzmir Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 17875 lira, ilk teminatı 
1340 lira 63 kuruştur. Şartnameai her gün Komiayonda görillebi· 
lir. İatekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedirler. Ekailtmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve; 3 üncü maddelerinde ve şartnamede yazılı 
vesika1arile teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. (156) (4844) 2-4 

1 1 . . . 
',.· Deniz Levazım Sa. Al. ilanları:~: .. 

r"' •• - l . ~ .(.. 1. 

2 

1-Tahmin olunan bedeli 12828 lira 20 kurut olan 154,000 kilo 
nohut 16 ağuatos 938 tarihine rastlayan salı günü saat 11,!0 da 
kapalı ·zarf usulü ile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 -Muvakkat teminatı 962 lira 12 kurut olup f&rtnameai herıün 
Komiayondan parasız olarak alınabilir. 

3-lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Ka11mpaıada bulunan Komisyon BatkanlıA-ına mak-
buz mukabilinde vermeleri. (4955) 1-4 . "' . 

1-T•hmin edilen bedeli 8250 lira olan 1000 adet battaaiye 
6 ağustos 938 tarihine raatlayan cumarteai günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2-Muvakkat teminatı 637 lira SO kuruş olup şartnameai Ko· 
misyondan her ıün parasız olarak alınabilir. 

3-isteklilerin 2490 aayıh kanun tarifalı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir Hat 
evveline kadar Kaşımpafada bulunan Komiayon Batkanlığ'ına 

makbuz mukabiföıde vermeleri. (4653) 3-4 
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O !djudications au Raoais 
Con lr-ıctfon-Reparation- Trav . Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation fondamentale chausıee s/route Jzmir- Pli cach 18032 47 13S3 - Com. Perm. Vilayet l:ımir 15-8-38 11 -

Torbalı. 

Repar. cave archives Defterdar.at lzmit et konak 
gouvernemental Bahtchedjik 

Conıtruction pave · Gaeuldjulc. 
lnıtallatioa drainaıc cntrc la bitis1e dırectıon et 

le diıpenuire Monopol .. Tabacs a Gueuncn 
Reparat ion Bat. 8aıc ecole Kadıkeuy 

., 44 me ccole Bcyoi!hlou 
Conatr. d epôts de nıunitions : 4 p. (aj.). 
Travaux de consıruction et de rcJJaratıon a l'E

cole Sup. de Commerce Maritime 

Publique 

• 
" 

Gre a rıe 

" 
" 

Publıque 

8SO et 476 

350 -
1209 34 

435 33 

249 06 
3351 83 
7721 60 

26 25 

32 65 

16 68 
1005 55 

580 -

Defterdarat Kodjaeli 

Presid . Munlcipalite Gueuldjuk 
Oir. Princip. Monopoles Balilteıir 

J Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
l Oir. E.coaem. ,, ,, 

idem 
Com. Ach. lntend . Eıkichebir 

Dir. Trav. Pub. İst. 

10-8-38 

3·8·38 
11-8-38 

2-8-38 

2·8-38 
3-8-38 

18-8-38 

14 -

14 
lS 

11 -

11 -
15 
11 

1 abiUeıııenl - Chuussurc Tissus- Cuirs. 

Couverturcs en laıne: 419 p. (aj.) 

Transport- Cbargement Dechargement 

Transport tabacs en rcuilles: su t . 

Combustible Carburanl- Huile:. 

Anthracite Turc: 25 t. 
Boiı: 1100 t. 

Dıvers 

Pıeceı de rcchanie marque Penta pr. 10 mo
teurs-boot: 9 loll 

Provi~ions 

Lait : 3 ,S t. 
Provisıon : 19 iç ts 
Avoinc : 667 t. 
Pois-chiche: 72 t. 
Farine pour pain: 180 a 200 t. 
Farınc : 60 t.- Vıandc de bocuf : 18 ,9 t.- Vıande 

de cbövr" : 18,9 t.- Vinııde de mouton: 18,9 t .
Blc concasııc : S,5 t. 

Rıı, savon, haricots ıecs 
Vı:ınde de boeuf: 63,5 t .- Vııındc de clıevre: 63,5 

l.· Viınde de mouton : 63,S t - Fımne: 272,1 t.
Huile d'olives : 3,7 t. - Ble concasse : 24,8 t . 

Rız, savon, hııricots secı 
Viıınde de chevre , viande de boauf, viande de 

mouton, farine, ble concusr , aavon. 
Orge 22 t - paille: 10 t.- avoinc: 2 t.
Foin: (cab . eh. 245 P.) 
Foin: 440 t. 
Ürie: t>66 t. 
Avoine: 480 t.- (cab. eh . 128 P.) 
Ble concasee: 25 t . 
Farine: 147361 k . 
Pois-chiches: 1S4 t. 

Fromagc kacher: 7 .5 t . 
Fromage blanc: 12,5 t . 
Paille: 12 t. (ıj) 

Ble concasıee: 42250 k . (aj) 
Avoine: 86400 k. (aj) 
Foıne : 11, 1 t. (aj) 

B) Adjuditations a la surenchere 
Ferıillcs 

Publique 3557 31 

Publıque 454 -

Publique 
Pli cadı. 24750 

Publique 

Pli cach 

" ,, 
,, 

" 

Publique 

Publiquc 

Publique 
Pli cach. 

" 
" 
" 

Publique 

892 -

le it . O 12 
199SO -
33350 -

7920 -
'.l7000 -

'48948 80 
1S400 -
39600 -
25440 -

- - le k. O 13 -
Pli cacb. 12828 -
Publique 487S -
Pli cach S376 -
Publique 240 -
Gre a gre 5070 -
Publique 46t>8 60 

" 

267 -

67 50 
18S6 82 

67 -

31 50 
1496 25 
2so1 ıs 

594 -
2U2S 

3671 16 
1155 -
2790 -
1908 
243 7S 

1438 
962 12 
365 -
403 20 

18 -
380 ss 
372 60 
16 65 

Com.Aclı. Comm. G.Surveil Douan. Iat. 4-8-38 11 -

Dır. Princip . Monop. Edırne 

Coııı. Perm. Vil. Edirne 
Com. Ach . Briııade Sivas 

12-8-38 

16-8-38 
24-8-38 

14 -

12 -
13 -

Com. Ach. Cumm. G . Surv. Douan. Iııt. 13·8-38 12 -

Coın. Ach. L" et cı lslanbul 
Com. Acb. Int. Eılı.ichchir 
Com. Ach. Div. Manissa 

" Lulebourgaz 
Com. Aclı. E.c Gendarmerie Yozgat 
Com. Ach. Milat. Isparta 

" 
it 

" ,, 

Dir. Airic. Kastamonou 
Com. Ach. lntend. Ankara 
Com. Ach. Mil. Erziııdjan 

" Com. Ach. Milit. Brouısc 
Com. Ach. Corpıı Arınee Tchorlou 

,, Milit. lıparta 
,, IAtcnd . Marıt. 

Com. Acb. Jntend. lst. Tophane 

-~ " 
- Com. Ach. Place Forte İzmir 

" 
n 

Com. Perm. Municipalıte lstanbul 
Dir. Economat ,. ., 

Oir. Trav. Pub. Balikc11ir 

lS-8·38 ' 11 30 
16-8·38 16 
18·8-38 17 -
15·G·38 lS 30 
22-8-38 
10·8-38 10-16 

11·8·38 10-11 
12-8·38 10· 16 30 

13·8·38 
9.J:i-38 

10·8·38 
20-8-38 
19-8-38 
22-8-38 
23-8-38 
9-8-38 

2'.!-8-38 
16-8-38 
18-8-38 
18-8-38 
3-8-38 
3-8·38 
5-8-38 
9·8-38 

2·8·38 

10· 11 
11-16 

11 -
12 -
16 -
16 -
11 -
16 -
10 -
11 30 
10 30 
11 30 
12 -
11 -
12 -~ 
11 -

Puisırnntdhlnfcctnnt, il ass ainll la peau, et la rencl douce et llsııe. 

Servez-vous de Tarre chaquo jour, et oublleı; a jnmais infectlons, 

irritntions, coupures. Tarr e5t in providence dea barbes. 

En vente chez tous les Fournisseurs 

SCHERK-Parfumerie. Paris 

(2 inci 1abifeden devam) 

iıparta Askeri Satlnalma Komiayonuadan: 

Muvak. T abmin 
KıtHı Cinıi Kiloau teminat fiatı 

lira kr. ı. Saat 
Fethiye Un 60008 713 15 10 

,, Satır eti 18900 2'1:'1 16 il 
Keçi eti 18900 541 24 14 
Koyun eti IS90J 511 36 15 
Çuvallı bulrur 5500 50 12 16 
İhaleıi 10.8.938 cartamba günü yapılacaktır 

• 
k• 1 .~ 

,, 
" 

,, 
P. pirinç 2500 47 25 10 ~ 
Sabun 17 IO 51 4~ 10 30 • 

,, 
,, 

K. faaulya 7400 68 ı2 il " 
" 

lhal .. i 11.8.938 per4embe rünü yapılacaktır 
Denizli Satır eti 63500 953 20 lO 

" Keçi eti 63500 1191 25 11 
., Koyun eti 63508 1715 36 14 
,, Un 272100 2022 10 25 15 

" Zeytinyağ'i 3700 98 35 16 

" 
Çuvallı bulrur 24800 186 10 16 30 

İh•leıi 12.8.938 cuma gilnü yapılaoakiır 

" 
P. pirinç 11760 243 27 50 10 

" 
Sabun 6540 l 23 25 10 30 

" 
K. faaulya 32500 269 11 l 1 
ihalHi 13.8.938 cumarteai gOnü yapılacaktır 

Burdur Keçi eti 24080 362 20 lO 
,, Koyun eti 24080 470 26 1 O 30 
,, Satır eti 24080 307 17 1 l 
,, Un 84000 820 13 14 30 
,, Çuvallı bulıur 6716 51 10 15 
,, Sabun 1776 S4 36 16 

lhaleıi 9.8.938 Hh ıünü yapılacaktır ~ 
Yukarıda adları yazılı garnizonların ihtiyaçları olan ıl . 

crı:alu lıparta Tüm komutanlığı bina11ndakl ıatınalma kodl 
tarafından ekıiltmeye konulmuş olup her erzakın cirı• ~~ 
tarlarile ihale tarihleri gün ve uatlerile muvakkat teı01 

muhammen fiatları ekıiltmenin şekilleri yukarıcia gösteril11'1' 
Erzakların şartnameleri mezkur komiayonda mevcud 

0 

tekliler tarafından bedelsiz okunabilir. ._, 
Açık eksiltmelere ittirak edecek olanların ihale tari~f 

dar Ye kapalı olanlarıo teminat makbuzlarile birlikte telı1' 
tublarıuın ihaleden bir aaat önce verilmeai. , 

Eksiltmeye girecek olanların kanuni ikametgahını ve lı 1 
2, 3 ncü maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte nıiirlle 
ilin olunur. 

Milaa Aakeri Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 1p 
Milas, Bodrum, Küllük garnizonlarının ihtıyacı ol~11 le'i 

kilo yulaf kapalı zarf uıusile 1 l.8.9.18 günü 1aat 11 de ıhll 'Ş 
lacaktır. Muhaınman bedeli 4940 liradır. Muvakkat temioıttl 
ra 50 kuruştur, isteklilerin adı i'eçen gün ve saatta mal ısı 
yatıracakları teminat mukabilinde alacakları makbuzlarla 
ve teklif mektuplarile Milista ordu evinde alay saha alın• ı 
yonuna mGracaatları. istekliler ticaret odasından alacakları ıı/ 
veıikalarını ibraz ecleoeklerdir. Milas, Küllük, Bodrum yııl• ~ 
müteahhide verileceği gibi Küllük bodrum taburu için ol•"; 
şartname dahilinde bir müteahhide ayrıca verilebilir. Şartıt• 
satın alma komisyonunda para11z alınabilir. 

İstanbul Komutanlıiı Satıualma Komisyonundııı 0 ~ 
Haydarpaşa hastahanesinin ihtiyacı olan 20,000 kilo 1 

tın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 15 ağ'ustos 938 JI' 
günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 3600 Iİ''ıe 
teminatı 270 liradır. Şartnamesi her ıün komiıyonda gatil 

] 511 bin kilo nohut 
ilanlarına. 

• • • ·ı 
alınacaktır . Bak: Deniz L' 

b) •• MUZAYE ____ _,,_ __ """~-
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii Ticaret Şııb ti 

KüçUk Yozgat barut fabrikasında mevcut cİ"'t 1 
tarı yazıh çuvallar 16 ağustos 938 sah günü sa• 
pazarlıkla satılacaktır. ·~' 

İstekliler çuvalları Kiiçük Yozgat barut f11b~ ~ 
görebilirler. isteklilerin çuvallarm nı nhammen bet 
826,50 liranın yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat . .,, 
lariyle tayin olunan giin ve sa.atte Ticaret Şube•' 
racaat eylemeleri. t•~ 

Beheri Kr. faJ 'Jt 
84 adet boş soda çuvalı (sağlam) 40 1 

86 " " ,, ,, yırtık 15 ~ 
4200 " ,, kükürt çuvalı {büyük) 15 ı~ 
3000 " " ti " küçük 5 


