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İı ~ı: t, Tı 1'•İıat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

Halkevi sinema binuı ikmali inşnatı 
Böayü_'.t Hüküınet konatının 5 nci kısım in~aatı 
Ortakoy camii ile iskele arasında rıhtım inş. 
Eı.kişehir tayyare alayında yap. komutanlık bina

11 ınş. (şart. 333 kr) 

" ,, Kütahya tayyare alayında ,, 
in~. (ıart. 333 kr) 

Ank. yap. Atatürk lısesi inş. (şart. 31,81 L) 
Hozat kuaaı hükOmet konağı in~ . (şart. 2 L} 
Bdlıkes'.r·E~remit yolunun arasında yap. tamir. (temd) 
Aak. v'.I. fıdanlı~ı idare binasile parmaklık inş. 
Okul bınası tamiri 
Kulübe inş. : 2 ad. 

Alaçam Gümenüz yolunun tamiri 
" , okulunda hela inş, 

Kırılı.lca.ede yap. inş. (fart. 8 kr) 

açık ekı.. 2000 -
.. 7946 34 

" 4406 27 
kapalı z. 66'l50 05 

" 

" ,, 
pa7.. 
açık eks. 

,, 

" 
" 

poz. 
aç. ekı. 

6643~ 05 

ti32200-
35406 82 
25534 38 
449) 02 
2507 79 
1080 20 
13.CO 03 
1706 32 
1509 21 Haçlar Kı· "k t 

- ' ını ve spençiyari alat, Hastane Lev. 
Tıbbi alçı: ı ,5 t. 
Baryomın: 250 k. aç. ckı. 

,, ilaç ve tıbbi malzeme 

• - Elektrik-Havagazı-Kalorı"fer 
:-~-~;...:..:.:.::.:.i~~~~~~_:(~t~e~s!!i.sa t ve malzemt::si) 
Lokoınobiller v t f 

ratör, al alı: to c e~ruatı, tranıformatör \e jene· 

600 -
600 

3ı5o -

ç evettur ve tevzi b k . h 
yüksek tevettür tablosu . şe e esı, ta lelarz 
siperi saika sir•o t • tevzı tabloları, izolatör, 

"' r 8 v s. katıalar d · dırekler (teaıd) • eoıır porleJ ve 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır 
v.s. 

AmerikaQ bozi tülb t ._ . - ·--..;..__ 
' en ve ıı;ana vıçc 

paz 

Fif sıhhat mrlc · · 

pal. 174 Matba · ı · 
a ış erı • Kırtasiye - Yazıhane Leva:aımı 

E • ıçın 
vrakı mltbu b . . . 

nnın ta ethrılmesı ve cildlenme işi: 26 kal 

~akliyat - Boşaltma • Yükletme 
Sıhhiye ın 

1 
. 

( l eınur arının otomobil ıle Memleket hııst. naklı 
1 . sene rnüd.) 
ahısarlar • 

nıarnulatı naldı 

L~ Benzin, Makine yagları v. s. 
ava · k ...___ ınarın Örniirü: 120 t. 

_Müteferrik 
-Gaz borusu 

Potrel: 5690;c raptıyelerı 93 kalem 
v k. 

astik tekerlek: 40 d 
K- 1 a . oıc c: 80 le b k 
Su lı; bl · • 8 ır çivı: 8 k - iplik: 1 paket 

a annd kullanılm lı: - • 
Yaogın &Önd- a U:tere eşya 
Vesait . . urıne makinesi: 4 ad. 

•çın rnalzerne: 7 it ı 
Kndılı:ö h . a · 
T 1 y al bına5ına kargir camlarının yap. U2' a: 80000 ad. 
Mıcır: 450 m3 
Le · h ınır urdası: 2000-2:L50 t. 

~~. Zahire, Et, Sebze v. s. 
Koyun eti: 20 t -
Kuru ot: 432 t . 
Yulaf: 250 t . 

Kuru ot: 11 .t 

Ruru ot: 130.950 
Sabun: 18.3 t it. 
Kuru ot: 11 ı' t 
Kuru ot: 83B t . 

~;.re7ya~: 11750 k. (tcmd) 
. 4,5 t. 

Sadeya~: 18 t. (te nd) 
E.t: 105 t. 

paz. 300 -
kapalı z. 5400 -

aç. eks 900 

" 

aç. ekH. bch t. 13,'.l5 

k:ıpalı z. 

" 
paz. 

,, 
" ,, 
,, 
" 

17496 6t> 
7397 17 
220 
165 50 
422 45 
79 
43 57 

228 19 
aç. eks. 1280 

" beh. m3 4 40 
- beh t. n 20 

kapalı z. 
kapalı z. 

• 
"çık eks. 

" ~apnlı z. 
aç. ekı. 

kapalı z. 

kapalı z. 
aç. eks 

" 

8000 
14040 -
13125 -

412 50 
4910 63 
5307 -

~ere yat: 4650 k. (temd) 

S 
aşar Peyniri: 7200 k. (temd) 
adeyat: 4000 lıı:. 

• paı. 

20112 -
k. 1 -

18625 -
17100 -

4935 -
k. 1 15 
4680 -
4800 -Zeytinya~: 600 k 

Sabun: 5000 k. 
2 in · 
• cı nevi ekmek: 30900 le. 
Eltınek: 7 t. (te•d) 
Yoturı: 4 
K ,, " 
"oyun eti: 4 t. (temd) 

Yulaf: 2544 k E. . 
Tr.:ıak ve ıeb:ıe: 54 kal. 

ercya2', tavulc ve piliç 

~üzayedeler 
~uhtelir · k 

cına ereate, alit ve mahrukat 

• 
aç. eks. 

,, 
,, 
,, 

paz. 

" 

açık eks. 
pnz. 

açık art. 

360 -
2000 -
2858 95 

k. o 17 

150 -
596 25 
331) 47 

4571 51 

4571 61 

29198 -
2655 51 

81 
100 50 
127 97 
113•20 

45 -
4:> 

244 

13 05 

22 50 
405 

67 50 

119 25 

1312 10 
554 80 
16 50 
12 41 
31 68 
5 93 
:J 27 

22 50 
96 -

llı8 50 

600 -
1053 -
984 38 
30 94 

368 30 
398 03 
16 25 

1508 40 
881 25 

1396 90 
1288 -

270 12 
'401 07 
351 -
360 -
27 -

150 -
214 35 
79 -
50 -

150 -
11 25 

Bilecik Halle.evi Başkanlığı 
Bilecik Nafı11 Müd. 

1 J-7-38 
15.7.35 

20-7·38 
22-7-38 

İst. Belediyesi 
M. M. V. SAK 

,, 

Nafıa Vekaletı 

Tunceli Nafıl\ Müd. 
Balıkesir Vıl~yeti 

Ankara Valiliği 

• ,, 

22-7-38 

20-7-38 
18-7-38 
28-7 38 
21-7-38 

,, İnhisar. Başmüd. 
14-7-38 
20-7-38 

Samsun Vilayeti 

" Aık. Fabr. Um. Müd. 

Tophane l.vz. SAK 

• 
Samsun Vılayeti 

Bergama Belediyesi 

lstanbul Beledı yesı 

7-7-38 
7-7-3& 

Ank. 2t-7-38 

• 
20-7-38 
20-7-38 
1 l-7-38 

21-7-38 

8-7-38 

15 -
15 -
11 -
12 -

11 -

11 
15 
10 
9 

15 -
10 -
15 
15 
10 

10 30 
11 
15 

16 -

ı 1 

fatanbul Belediyesi 8-7-38 l l 
Sıh. ve fçt. Muav. Vek. Ank. 20-7-38 13 

S.ınısun V ıliyetı 7-7-38 15 

n lnhi•. Tütün Fabr. 21-7-38 15 

Tophar.e Lvz. SAK 21-7-38 111 30 

D.D.Y. Ank.ııra ve H pnşa 20-7-38 l 1 
İımir Lvz. SAK 19-7-38 17 
fıtanbÜI Belediyesi 8·7-38 11 

" 8-7-38 1 ı 
" 8-7-38 11 
n 8-7-38 11 
" 8-7-38 11 
" 8-7-38 11 

lnlıiııarlar U. Müd. 20-7-38 10 
lıtanbul Beledıyesi 20·7-38 11 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 25-7-38 

Eıklşehir Lvz. SAK 
lzmir Lvz. SAK 

" ., 
,, 
• 

İstanbul Belediyesi 
Tophıtne Lvz. SAK 

,, 
Edremit Aıkeri SAK 
Vize . " 
Prevant. ve Sıınator. Dir. 
f st. Listeler SAK 
Ankara Lvz. SAK 

" Nümune Hasl. 

" .. 
Samıun Vilayeti 
Tekirdağ ,, 

,, 
,, 

Samıun Vilayeti 
Ankara Hukuk Fakültesi 
l.st. Komut. SAK 

Karahisar Orman Müd. 

11-7-38 
20-7-38 
19-7-38 
20-7-38 
20-7-38 
18-7-38 
20-7-38 
21-7-38 
11-7-38 
25. 7-38 
29·7-38 
7-7-31 
7-7-38 

13-7-38 
20-7-38 
20-7-38 
20-7-38 
18-7-38 

16 -
17 -
17 -
15 30 
16 
17 -
11 -
11 30 
11 30 
15 

11 -
13-
11 45 
11 
11 
11 
11 -
12 -

27-6-38itib. 1 ay 
27-6-38 
27-6-38 

7-7-38 
15-7-38 
16-7-38 

11-7-38 

.. 
" 12 
11 
8-

14 -

, 
Müteahhitlerin Nazan Dikkatine 

İstanbul Sıhhi Müesıeaeler Arttırma ve Eksiltme 

Umum et ihtiyacı 
Benzin petrol 
Arpa, ıaman v. a. 
Mutfak ve günlük 

Komisyonundan 
6.7.38 saat 10,30 kapalı zarf 

" ,, il " 
,. ,, 11,30 açık eksiltme 

ti ti 12 kapalı zarf 
yumurtası 

Frenk gömleği, pijama 13.7.3 ,, J0,30 .. 
Yün ve fildekoa fan ili ,, ,. l 1 ., 
T ereyatı ,. ., 11,30 ,, 
Beyaz ve kaşar peyniri ,, ,, 12 ,, 

P.nlular ,. ,, 12,30 açık eluiltme 
Muhtelif tarihlerde eksiltmiye konulan sıhhi müesseselerin 

muhtelif ihtiyaçlarının ihaleleri meaai saatinin değişmesi do
lay11ile hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. -İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Amasra limanında batık Rize ve Şahin vapurlarının çıka
rılac.tk limanın temizlenmesi hakkındaki 7 temmuz 938 per
şembe günü sut 16 da yapılacak ihalesinin aynı gün saat 
11 e çevril.titi ilan olunur • ---Ankara Yüksek Ziraat En!lltitüsü Rektörlüğünden: 

İcra Vekilleri heyeti kararile memurların yaz mcvıimi çalışma 
saatlerinin 8 ilıi 14 e kadar tahdit edilmesi dolayısile kuru· 
mumuz ihtiyacı için açık eksiltme suretile satın alınacağı 
ilan edilen üç yüz kilo kösele ve kunduracı malzemesi için 
tayin ve ilan eJilmiş olan ihale saati IO olarak tesbit edil· 
diğinden talihlerin 8.7.938 cuma günü bu saatte Rektörlük 
binasında müteşekkil komisyona müracaatleri. 

İzmir Levazıın Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Askeri daireler .. e 4 temmuz 938 tarihinden itibaren yaz 

mesai saatının tatbikine başlanaçağından muhtelif tarihlerde 
saat 15, 15,30, 16, 16,30, 17 de İzmir Levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda k palı zarf ve açık P.ksiJtme surctıl iha
leleri yapılacağı ilan edilen müstahkem mevki ve tayyare kı· 
taatına ait bilumum mevııd iaşe ve malzemenin ihale saatle
rinin saat 13 olarak değiştirildiği ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden: 
5, 8, 12, 157 938 tarihli encümen g-ünlerinde açılc ve ka 

palı zarfla artırma ve ekırıiltme suretiyle ihalelerinin saat 16 
da yapılacağı ilıin edilmiş olan bilumum işlerin yaz münase· 
betiyle mesai saatlerinin değişmesi üzerine ihaleleri ayni gün· 
ler saat 13 te yapılacaktır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalmn Kom. dan 
Eksiltmesi 12 Temmuz IH.38 Salı günü saat 14 de ilan idi

len merkezimize ait Tuzla muşunun tamiri açık ek iltme i 12 
Temmuz Salı günü saat onda ve Sinop motörünün Dizel ma· 
kinasına tahvilı kapalı zarf eksiltmesi de yine 12 Temmuz 
938 Salı günü saat on birde yapılacağı devam saatleri değiş
mesi ıfolayısile ilan olunur. ---

İstanbul Adliye Levazım Memurluğundan: 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri hastanesi için 31.5.939 nk

şamına kadar satın alınacak süt, yoğurt ve etin mün kasa 
1 

ti.7.938 çarşamba günü etin eksiltmesi saat 14 de ve sütün 
saat 15 te ve yoğurdun saat 16 da yapılacağı tahtı karara 
alınmış ise de mesai saatlerinin sekizden 14 e kadar tanzim 
edilmesi dolayisile ayni tarihte cfn saat 1'4 te ve sütün saat 
l l de, yoğurdun 12 de eksiltmesi yapılacağı ve 8 7.938 cuma 
günü aaat 14 tc yapılacak 175 ton maden keimürünün de ayni 
tarihte aaat 13 te yapılacağı malum olmak üzere ilan olunur. 

~--------------------------.sı., 
) M AK 

insaat - Tamirat-Nafıa isleri ve alzemesi- Harita 

Bilecik Nafia Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş : Bozüyük Hükümet konağının 5 inci 
kmm ikmali inşaatı olup 7911) lira 34 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Ekıiltme şartnamesi, 
Mukavele projesi, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

Tesviyci türabiye, şosn ve kiirgir inşaata dair fenni şartname 
Husuıi şartname, 

Keşif cetveli, aisilei fiat cetveli proje hteyee\er bu şartname· 
leri ve evrakı Bil~cik Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 15 Temmuz 938 Cuma günü saat 15 de Bilecik Na
fia Müdürlüğünde kurulu eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

Eksiltme: Açık eksiltme usuliledir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 596 lira 25 kuruş mu· 
vakkat teminat vermesi ve aşağidaki vesikaları haiz olup göster
meıi laıamdır. 



Sayfa 2 

A-Cari seneye ait Ticaret odası vesikası. 
B-Ekıiltme tarihinden asgari 8 pn evvel Nafia Müdürıüğün

den du işe ait alınmıt ehliyet vesikası. 

Bilecik Halkevi Başkanlıtından: 
Bilecik Yedibin lira bedeli keşifli Halkevi sinema binası ik· 

mal inşaatının 2000 liralık kısmı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 11-7-938 pazartesi günü saat 15 te Bilecik Halkevin· 

de Halkevi yönetim kurultu tarafından yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 150 lira olup ketif evrakını ve şartname Bilecık Halke
vinde görülebilir. 

• • • 
Ortaköyde cami ile iskele arasında rıhtım inşası. Bak: 

İst. Beled. ilanlarına. 
• • • 

Eskişehir tayyare alayında yap. komutanlık binası ın-
şaatı. Bak: Harici Askeri kıtaatı ilanlarına. 

• • • 
Kütahya tayyare alayında yap. komutanlık binaaı 

inşaatı Bak: Harici ask. kıtaatı ilanlarına. 
• • • 

ffaçlar, Klinik ve ispençiyari aJat: 

* * * 
10 bin kilo idrofil pamuk alınacaktır. Hak: 

Amirli~i SAK ilanlarına. 
• • • 

lst. Lvz. 

250 kilo baryom alınacaktır. Bak: İst. Lvz. Amirliği 
SAK ilanlarına. 

• • • 
1500 kilo tıbbi alçı alıoacakhr. 

liği SAK ilanlarına. 
Bak: İst. Lvz. Amir· 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Bergama Belediyesinden: 

Bergama belediyesi tarafından yaptırılacak olan şehir 
elektrik santıralına ait muhammen ve aşağıda yazılı fiat
larile sekiz alat ve edevat guruplarının ayrı ayrı olarak 
eksiltmeye konulduğu 23·6·933 tarihinde vaki teklifler 
muvafık görülmediğinden 2490 sayılı kanunun hükümleri 
dairesinde bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. Gu
ruplar şunlardır. 
Gurup Azami teslim 

No. lira müddeti 
1- Lokomobiller ve teferrüatı 19360 9 ay 
2- Transformatör ve Jeneratörler 6250 6 " 
J- Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 5498,5 4 ,, 
4- Tahtelarz yüksek tevettür kablosu 2810 4 ,, 
5 - Te•zi tabloları 2950 6 

" 
6 - İzolatörler, siperi saika sigorta v .s. 2998 4 ,, 
7- Katialar 1422 4 

" 8- Demir portel direkler 6700 4 
" Bu işe girmek isteyenler rurublara ait tarifname ve 

fenni şartnameleri belediyeden müracaatla alıp görebilirler. 
2t90 sayılı kanunun 40 ncı maddesine tevfikan pazar· 

lık 21-7-938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat on 
altıda Bergama belediyesi encümeni huzurunda yapılacak· 
br. Ve guruplar sıra ile pazarhk edilerek muamelesi 
tekemmül ettikten sonra diğer gurupların pazarlığına 
girişilecektir. 

Bütün bu alat ve ede•at pazarlık suretile münakasası 

5 Temmuz 1938 

v.agonla~a ve idare an barlarına ve idare anbarlar1ndan ve ista 1 
,----------------·-------

sıendakı va~onl.arda,. iskelede~i. mavunalara nakil ve istif araba 1 ı• b J B J d 
ve ham malıyesı 22-6-938 den ıtıbren 2490 sayılı kanuna göre 15 stan u e e iyesin den: 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. Tahmini kıymeti 
14700 lira olan bu iş için ahnacak muvakkat teminat 1102,50 

Mu ham. İlk 

liradır. Şartnameıi İnhisarlar dairesindedir. Eksiltme 7-7-938 per- · . 
şembe günü saat onda yapılacaktır. Tamırde bulunan vesait için 7 kalem mal- 43 57 

bedeli teminatı 

3 27 
Taliplerin muvakkat teminatlarile beraber tayin olunan gün ve zeme 

saatte Mersin inhisarlar müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. Edirnekapı 1thhat merkezi için fiş 300 22 50 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. -
Adliye Vekaletinden 

Temyiz binası kalöriferleri için alınacak 250 ton sömikok kö
mürüaün ilk eksiltmesinde istekli çıkmadığmdan delayı 2490 sa
yılı kanunun 40 cı maddeıi mucibince aynı şart ve evsaf daire

. sinde yeniden eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 18.7.938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada temyiz 

binasıada vekalet levazım ve daire müdürlüğü odasında toplanan 
eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

istekliler bu hususa ait şartnameyi vekalet levazım ve daıre 
müdürlüğünden her zaman alabilirler. 

Beher ton için tahmin edilen beciel 26 liradır. 
Teminat 487,50 liradır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 3650 lira olan 5 ton neftyağı askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
23.7.938 cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat te
minatı 272 lira 75 kuruştur. 

• • • 
120 t. lavamarin kömürü 

Amirliği SAK ilanlarına. 

Müteferrik 

alınacaktır. Bak: İst. Lvz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
l\luhammen hcdeli 17491.66 lira olan 93 kilcm muhtelif 

gaz borusu ve rapVyeler 20.7.938 çarşamba günü saat 11 de 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i-;teyenlcrin 1312. IO liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesi kaları, Nafıa müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini ayni gün ~aat IÜ kadar komisyon re· 
iliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak ı\ııkararla malzeme dairesin
clen, Haydarpa~ada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak.

tadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyom ndan: 
İki tane nakliye kotumu hayvant pazarlıkla satın alınacaktır. 

Satılık hayvanı olanlar 15 temmuz 938 cuma gününe kadar hay
vanları ile birlikte ve uat 9 dan 13 çe kadar hergün M \1:V sa
tınalma komisyonuna müracaat etmeleri 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komiıyonnndan 
Bir tanesine on bir lira kıymet biçilen 800 hayvan velense•i 

kapalı zarf eksiltmesinden pazarh(a tahvilcn 18.7.~)38 pazartesi 
iÜnÜ saat onda satınalınacaktu. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu pazar· 
lığa girmek istiyenlerin 660 liralık teminat ve şartnamede yazıh • 
ltelgeler elinde bulu>ıduğu halde tam vaktiode komisyona baş-

v urmalar1. -
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller 1 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 1 

11 temmuz 938 pazartesi günü saat 14 de ihale yapı i acağı i -
lan edilen beş parti malzeme ihalesi aynı gün saat onda yapıla
caiı ilan alunur. 

Kodıköy Hal biua11na kargir camlarmın 228 19 17 11 
yaptırılması 

Zühreviye H. tane yangın söndürme ma- 79 5 03 
kin ası 

Posta paketlerinde kullanılmak üzere ka· 174 13 os 
navi çe, tülbent, amerikan bezi 

Su kablarında kullanılmak ilzere eşya 
Dumlupınar yab okuluna 80 kilo kösele 

8 kilo bakır çivi ve bir paket iplik 
20 tane el arabalarına 4\J tane lastik te

kerlek detiştirilmesi. 

422 45 
165 50 

220 

31 68 
12 41 

16 50 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar
lığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. , 

istekliler hizalarında srösetrilen ilk teminat makbuz veya,I 
mektubile beraber 8.7 .938 cuma günü saat 11 de Daimi En· 
cümende bulunmalıd1rlar. 

~---------------------------• • • 
18 t. sadeyağı alınacaktır. Bak: Harici Ask. kıtaatı 

ilanlarına . 
• • * 

4650 kilo tereyatı ahnacaktır. Bak: Liseler Alnı: satım komis· 
yonu ilanına. 

. . . . . ... . ..... . 

----
Keşif bedeli 4406 lirıt 27 kuruş olan Ortaköy camii 

ile iskele arasında rıhtım inşası açık eksiltmeye konul ... 
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesi· 
kadan ba~ka fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen eh· 
liyet vesikasile 330 lira 47 kuruşluk ilk teminat makbuı 
veya mektubile beraber 20.7.938 çarşamba günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (4169) 

* * * 
Silivri Boğa deposuna lüzumu olan 11 IOO kilo kurıJ 

ot ınüteahhit nam ve kesabma açıl< eksiltmeye konulmuş ... 
tur. Bir kilo kuru ola 2 kuruş bedel tahmin edilmiştir· 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ~örülebilir. İstekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 16 lira 65 kuruşlu1' 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20.7.938 çııt' 
şamba günü saat 1 1 de Daimi Encümende bulunmalıdır"' 
lar. (İ) (4171) 

• * • 
1\lutemadi tamirat işlerinde kullanılmak üzere lüzumıJ 

olan 430 metre mikap mıcır açık eksiltmeye konulmuştur• 
Bir metre mi1·ap mıcıra 440 kuruş bedel tahmin edilmiştıt'· 
Şartnamesi Levazım Müdürlüiünde görülebilir. İstekliler 
2490 N. lı kanun.la yazılı vesika ve 148 lira 50 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20.7 .938 
Çarşamba günü saat J 1 de Daimi Er.cümende bulunına• 

lıdırlar. (B) (4170) 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
bilicra ihaleleri yapılacaktır. Nafıa Vekaletinden: Miktarı Beher kilo İlk teminat Eksiltmenin yapılacal 

, Cinsi kilo tahmin 8. lira kr. gün ve s~ 
Eksiltmeye pazarlığa girmek istiyenler her bir guru- 18 TemmuE 938 pazartesi güuü saat 15 de eksiltmesi yapıla-

bun muhammen bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde muvak- cak olan Font boru ve teferrüatının eksiltme saatı reımi daire-
kat teminatlarını makbuz mukabilinde muhasebeye tevdi lerde m"esai saatlerinin değişmesi üzerine yine aynı gün saat 11 e 
eylemeleri ve yahut banka teminat mektubu irae etmeleri \ alınmıştır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin teklif meklublarını aynı 
laı:ımdır. iÜn saat 10 a kadar vermeleri lazımdır. 

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

* * 
Kanaviçe amerikan bezi ve tülbent 

2 nci sahifedeki f st. Beled. ilanlarına. 
alınacaktır. Bak: 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• • • 

Edirnekapı sıhhat mrk. için fiı. Bak: 2 nci sahifedeki 
İst. Beled. ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Adana Tütün Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 32 bin sandık tahmin edilen Lir senPlik 
nakliyatı bir sene için eksiltmeye lwnulmuştur. 

Nakliyatın muhammen bedeli bin ikiyüz küsur liradır. 
Şartname parasız olarak fabrika müdürlüğünden alınır. 

.\luvakkat teminat 90 liradır. 

Nafıa Vekaletinden: 
1/8 938 tarihinde pazartesi günü saal 15 ee eksiltmesi yapıla

' cak olan iki adei emilsiyon makinası, ve emilgatörün eksiltme 

f 
saah resmi dairelerde mesai saatlerinin değişmesi üzerine yine 
ayni gün saat 12,30 za alınmışhr. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin tekliflerini ayni rün saat 11,30 
a kadar vermeleri lazımdır. 

* * • 
Lastik tekerlek, kösele bakır çivi, iplik, su kahları 

için eşya, yanıcın söndürme makinesi v.s. eşya alınacak· 
tır. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Beled. ilaolarıoa. 

• • • 
80.000 adet tujla alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 
• • • 

450 m3 mıcır alınacaktır. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
• • • 

-
11, 1 t. kuru ot alınacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına . 

• • * 

1 -:r;;;;;ğı 4650 115 kr. 401 07 7.7.38 perşembe 11.45 t' 

\ 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin tereyağına 29.6.938 tııtl' 
hinde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde istekli çıkmadığından Y' 
karıda gösterilen gün ve saatte pazarlıkla ihalesi İıtanbul Kültaı 
Direktörlüğü binuı içinde toplanan Liıeler Alım, Satım Koıuif' 
yonunda yapılacaktır. 

istekliler 938 yılı vesikası ve ilk teminat makbuzlarile birli• 
te belli iÜn ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. 

Teminatlar Liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. ~ 
şartnameler Liseler Alım, Satım Komiıyonu Sekreterliğinden j" 

rülüp Öğrenilir. (4 l88!J 

(Suite de la 4 eme page) 
Petrole et benzine (Municip. Afion) No. 736 
Houillc (Dir. Gen. Monopoles) No. 736 
Bois de sapin (Chemins de Fer E.tat) No. 736 
lınprt'ssion de rei"iııtres (Vil. Afion) Ne. 73, 
Viande (Com. Ach. Place Forte Tchanakale) No. 736 
• Bois de aapin (Oir. Forets Konia) No. 736 
Beurre (Corps Armee Tchorlou) No . 736 
Foin (Oiv. Lulebourgaz) No. 736 
Constr. corps de rarde pr. surveillance douaniere (Dir. Trav. P~ 

Gaziantep) No. 738 
Constr. habitationı pr. fonctionoaires (Dir. Monopoleı İzmir) No 
Graiue, benzine et petrole (0ir. Trav. Pub. Nirhdc) No. 739 
Transport feuilles de tabaca (Dir. Monopoleı Balilcesir) No. 739 
Rep. poııt (Vil. Seyhan) No. 739 
Gilets pr. chasseurs, confection de linge et harnais (Com. /Jr. E~siJtme temmuzun 27 ci çarşnmha günü saat 13 de fah· 

rikada yapılacağından bteklileriu fabrika müdürlügüne müra
caatları, 

838 t. kuru ot alınacaktır. Bak: İst. Lvz. Amirliği SAK 
Command. Gen. Surveil. Douan. lst.) No. 741 

Lei"umes ı Div. Brousse) No. 743 

. Mersin inhisarlar Müdürlüğünden: 
lnhi1arlar idaresinin Mersin ve taşra anbarları ıçın deniz: ve 

kara yolile bir sene zarfında Mersine gelecek tuzdan gayri tah
minen 14.000 ton yaprak ve mamul tütün, içki, ispirto, veaair ma· 
mul ve gayri mamul emtia ve efyanın iskelede mavunalardan 

ilanlarına. 
• • • 

11750 kilo tereyağı alınacaktır. Bak: İst. Lvz. Amir-
liği SAK ilanlarma. 

• • • 
14,5 t. keçi, sığır, koyun ve kuzu eti alınacaktır. Bak: 

Harici Ask. kıtaatı ilanlarına. 

Materiel pr. reparation aı:cumlateur (lnt. Tophane) No. 744 
Bouteilles pr. medicaments (lnt. Tophanr) No. 745 
• Fer et fonte (Municip. Eudemiche) No. 745 
Proviııio:ı (Vil. Mersine) No. 746 
Rep. div. bit. ecoles primaires (Municip. lıt.) No. 747 
Viande (lnt. Ankara) No. 747 
Provis ı on et comtuıtible (Vıl. Diyarbakir) No. 747 
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5 Temmuz 1Hl8 MUNAKASA GAZETESi 

Çerum Doğum ve Çocuk 
Bakımevinden Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 

Azı 

Kilo 
8500 
3500 
2000 
550 

3500 
550 
550 
550 
100 

40000 
800 

1000 
300 

40 
4 

200 
50 
60 
20 

150 
ıooo 

:100 
350 
600 

Çotu 
Kilo 
9500 Has ekmek 
4000 Koyun eti 
2400 Dana eti 

750 Erimiş sadeyat 
4500 T oıya pirinci 

650 Şeker 
600 Tuz 
600 Kuru ıoğan 
150 Tomates salçası 

50000 Kok kömürü 
1000 Gazyağı 

1500 Ayvahk 1abunu 
400 Kuru fasulya 

50 Pirinç unu 
6 Çay 

250 Mercimek 
100 Has un 
80 Şehriye 

40 Zeytinyat Ayv. 
200İrmik makarnası 

1500 Patates 
700 Taze fasulya 
400 Kabak 
750 Pathcan 
100 Kuru bamya 
200 Taze bamya 
200 Taze bakla 
700 Tomateı 
900 Ispanak 

Cinai lılikdarı 

Ekmek 31640 

Sadeyağ 2490 
Dağlıç eti 7971 
Kuzu eti 1387 

Toz Ş«'ker 404ö 
Kesme Ş.!ker I059 

Yumurt 7683 
Soğan 2255 
Patat . 2813 

Pirinç 3't64 
Kuru fasulya 933 
Kırmızı mercimek 75 

Un 1oıo 
Makarna 645 
Şehriye 17 
İrmik 512 
Pirinç unu 25 - --
Beyaz peynir 823 
Kaşer peynir 235 

Zeytin 734 
Zeytin yağ 816 
Sabun 410 

16 kalem yaş sebze: 15146 kilo 
30025 adet 

Fi atı ilk teminat Eksiltmenin yapllacağı günve ıaat 

10 ) 7.7.938 Perşembe günü aaat 9 da 

100 ) 7.7.938 Perşembe günü aaat 9, 15 

47 ) 
47 ) 7. 7.938 Perşembe günü ıaat 9,30 dat 

28 ) 
30 ) 

108 80 7.7.938 Pertembe glnü aaat 9,45 de 

1 50 ) 
5 2.5 ) 
7 50 ) 

33 35 7.7.938 Perşembe gGnü ıaat 10 da 

24 ) 
17 ) 
12 ) 

74 92 7.7.938 Pertembe günü ıaat 10, 15 de 

15 ) 
25 ) 
25 ) 26 05 7.7.938 Pertembe rünü ıaat I0,30 da 
20 ) 

2o ) 

45 ) 
70 ) 43 50 7.7.938 Perşem~e ııünü sut 10,45 .le 

32 ) 
50 ) 58 37 7.7.938 Perşembe pnü aaat 11 de 
33 ) 

) 
) 

90 
150 
150 
600 
100 
500 
500 

600 Pırasa 1500 tlemet ) 

Tutarı 

1943,38 L. 
hk teminata 

145,75 
7.7.938 Peraembe günü 

ıaat Jl,15de 

50 
600 Lahana Mangal kömürü 2300 kilo 5 ) 

60 Kuru üzüm rez· 
zaki çekirdekıiz 

Odun (Gürgen) 105 çeki 250 ) 48 55 7. 7.938 Perşemhe günü 1aat 11 ,30 da 

~ 30 Edirne peyniti 
Kök kömürü 15 toa 1800 ) 

. Mue111esemizin bir senelik ih· 
tıyacı olan yukarıda isimleri 
yazılı 33 kalem erz=.k kok k ... 

- - • o 
mu.r~ ve gaz yağına 20.6.38 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü liıelerden İstanbul Erkek, Vefa, Kabatat ve Pertevniya1 li· 
sekrinin kamp ih1iyaç1arı olan yukarıda yazılı yiyecek ve yakacakların yanlarında rösterilen giln ye 
uatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu huıuıa ait ıerekli durum yukarıda yazılmışbr •. 

Eksiltme İıtanbul Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan liaeler alım aalım komııyonunda 
yapılacak ve ilk teminatlar liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. isteklilerin 938 yılı ticaret ve· 

tarıhınde de talip k ...ı . 
d 4 

çı ma-ııgın-

an mezkur tarihten it"b b" . . ı aren 
ır ay ıçınde pazarlıkla ·ı . verı • 

sikası ve ilk teminat makbuzları ile birlikte belli gftn ve saatte komiıyona gelmeleri. 
4 - 5 meııne komiıy onca k 

rildiği ilin olunur. arar •e-
Şartnameler komisyon sökreterliğinden görülüp öğrenirler. (3774) 

1 
Eskişehir tayyar l d 

palı zarfla ek .
1 

e a ayın a yaptırılacak komutanlık binası ka-
kuruştur. 81 

tmeye ltonulmuştur. Keşif bedeli 66450 lira 05 

Keşif proje v t 
K . e şar nameler 333 kuruşa M. M. V. Satınalma 
ornısyenundan l İlk . - . . me 22 t a ınır. temınatı 4;>7 l lıra 51 kuruttur. Ek11lt-

sat l ernmuz 938 cuma günü saat 12 de Ankarada M. M. V. 
n ı~a ma Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler ka-
unı teminat 2490 ı · d l ve , sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde erın e 

'yazı 
1 belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte tel<lif mektup-

arını ek ·it · k d A k sı me saatından behemehal bir ıaat evvelıne a ar n-
arada M.M.V. satınalma komisyonuna vermeleri. (66) (4177) 1- 4 

• 
K- • * utahya tayyare alayında yaptmlacak komutanlılt 9inası in-

•••lı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 22.7.938 
cuma g- -
1 k u~u saat 11 de M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapı· 
aca tır. ilk teminatı 4571 lira 61 kuruştur. K~,if ve projelerile 
Şartnaınea · 33, . k "f b d 1. 6 

1 ·~ kuruıa komisyondan alınır. Bu ınşaabn eşı e-
~ 1 

6432 lira 5 (9eş) kuruştur. Eksitlmeye l'İrecekler kanuni te-
ın.nat ve 2490 - - dd l · d 1 b 1 aayıh kanunun 2 ve 3 uncu ma e erın e yazı ı 

ke ~lelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektuplarını 
e sı tme sa t• d A d M. M a ın en behemehal bir saat evveline kadar nkara a 

• V · Sabnalına Komisyonuna vermeleri.(69) (4179) 1 4 
• 

Edremit ve A * • . . ~oo ,_ ·ı k · yvalık Garnizonlarının ıhtıyacı olan 74.ı ıu o 
eçı, ıığır k k 

Tahm· ' 0!un, uzu eti kapalı zarfla alınaca~tı.r. .. . 

l ın edılen bedeli 18625 liradır. Şartnameıınl gormek ıı.ıte· 
Yen er her - k · · · E · 1 2- 1 938 
P . gun omısyona müracaat edebılırler. ksı tme a. · 
azartesı - - . . 1396 r 90 k gunu aaat 15 dedir. iştirak etmek isteyenlerın ıra 

uruş teminat mektuplarile birlikte teklif m;!ktuplarını muay· 
Yen saatta b" l K · veran· n •r ıaat evvel Edremit Tüm Satına ma omısyonuna 

1
• olmaları ( 4180) 1- 4 

• p •• 
ek . ınarhiıar garnizonuna ait 18000 kilo sade yaiı kapalı zarfla 

.. sı~tnıeye konulmuşsa da teklif edilen fiatlar Vekaletçe pahalı 
roruldü.ır.- d . M h b d . aun en yeniden açık eksıltmeye konulmu,tur. u ammen 

9~ e~ı 17100_ li~a ilk teminatı 1281 liradı!. Ekıilt~eıi 29 temmuz 
. uma runu saat 11 de yapılacaktır. itaya talıp olaukların ta· 

yı~ kılınan gün ve saatta Vizede askeri sahnalma komisyonuna 
rnuracaatları. (70) (4181) 1- 4 

• B • • k eber kilesuna tahmin e.lilen fiatı 27 kurut olan 600 ten 87 
0 tanlık tayyare benzini kapalı zarfla eksiltmeye konulmu4tur. 
M Ekıiltnıe 18 temmuz 938 pazartesi ıilnü saat 11 de Ankarada 
r .M.V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 9350 
dra olup şartn a meıi 810 kuruta M.M. V. Satınalma Komisyonun

an alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 2490 aayılı kanunun 2 ;e 3 Üncü ınadde lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub· 
karını ekıiltme saatıntlan behem~hal bir ıaat evveline ka~ar An· 

arada M.M.V. Satınalma Komiıyenuna vermeleri. (4080) 2 - 4 
• 

k :"nkara garnizon müeuesele~i •ihtiyacı elan 300 ton sığır veya 
eçı etinin pazarlığında teklif edilen fiat pahah görüldütündea 

Aaz~rl_ıkla eksiltmesi 6 temmuz 938 saat 11 de Ankara Levazım 
d ~ırlıği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen ~e
elı !200()() lira, ilk teminatı 7250 liratıır. Şartnamesi 600 kuruş 

ınukab· 1· d T' o...ı b . 
1 

1 ın e Komisyondan alınır kanuni ıcaret •Hl ve u ış· 

erle Uğraşıp taahhüdünü ifa ettiğine dair resmi makamlardan alı
tıaı:ak Vesikalarla belli saatte Komisyon ela bulunmaları. (4135)2-2 • 

. ,.. . 
\. lstanbul Levazım Amirli~i ilanları 1 
On bin kilo idrofil pamuğuna verilen fiat pahalı ırörüldüğün

den 8 Tıemmuz 938 cuma günü ıaat l 1.30 da Tophanede Leva
zım Amirliği Salınalma Ko:niıyonuoda paıarhkla ekıiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 buçuk li
radır. Şartnamesi Ko. da ıörülebilir. isteklilerin belli ıaatte Ko.na 
gelmeleri. (43) (4126) 1-2 

• • • 
lıtanbul Levaıum amirlij'iae batlı müeaaeaat hayvanatı ıçın 

838 ton kuru ot 21/ Temmuz. 938 Perşembe ıünü saat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Sabnalma komiıyonunda kapalı 
zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 20112 lira 
ilk teminata 1508 lira 40 kuruttur. Şartnameai komiıyonda görü
lebilir. iıteklilerin kanuni veaikalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyena vermeleri. 

• • • 
(44) (4172) 1-4 

İıtanbul Levazım Yollama Md. ıçın 120 ton lavamaria kömÜ'
rü 21 7; 938 Perşembe günü ıaat 10,30 da Tophanede Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli beher tonu on üç lira 25 kuruş ilk teminatı 119 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülehilir. lıteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli aaatte komiıyona gelmeleri. 

(45) (4173) 1-4 

• • • 
Ordu ııhbi ihtiyacı için 1500 kilo tıbbi alçı 20 if emmuı 938 

Çarşamba günü saat 10,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonunda açJk eluiltme ile alınacakbr. Tahmin be· 
deli tOO lira, ilk teminatı 45 liradır. Şartnameai komiıyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni veaikalarHe beraber belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. (47) (4175) 1- 4 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyarı için 250 kilo baryomin 20/Temmuz,838 

Çarşamba günü ıaat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komiıyonunca açık ekıiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
600 lira ilk teminatı 45 liradır. Şartnamesi komisyonda sr6rülelti· 
lira. İateklilerin kanuni veaikalarile beraber belli aaatte komis· 
yona gelmeleri. (48) (4176) 1-4 

•• 

İıtabul Levazım Amirlitine batlı müeıaeaat için 11750 kilo 
Tereyağı kapalı zarfla eksiltmeaine talip çıkmadığından pasarlı
ğı 11/Temmuz 938 Pazartesi günii aaat 11,30 da Tophanede Leva
zım Amirliği· Satınalma Komiıyonunda yapılacakbr. Beher kiloıu 
100 kurut olup ilk teminatı 8~ 1 lira 25 kuruştur. Şartnameıi ko
misyonda görülebilir. isteklilerin kanuni nıikalarile beraber bel-
li saatte komisyona srelmeleri. (46) ( 4 ı 7 4) l · - 2 

imtiyaz aahjl,i Ye JUi itleri 
DirektM-ü: l smıW Cirit 

BaaıJdıjı 7~r: ARTUN a.11......, 
G11latıt Billir ~ No. 10 

Sahife 3 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Yapılacağı ilan edilmiş olan eksiltmelerin, 

mesai saatlerinin değişmesi hasebile, tatile 
tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler a
şağı şekil dahilinde tadil olunmuştur. 

lstelHilerin; evvelki ilanlarda yazılı saat
leri nazarı itibare almıyarak bu tashihli sa
atler dahilinde eksiltmelere iştirak etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (4093) 4-4 

Saat 14 yerine saat 1 O da 
,, 15 ,, ,, 11 de 
,, 16 ,, ,, 13 de 

• • * 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasmda inşa edilecek 

ot kılıf ambarı için şartnamesi mucibince 80.000 adet 
tuğla açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli beher bin adedi 16 lira hesa
biyle 1280 lira muvakkat teminatı 96 liradır. 

111- Eksiltme 20.7.938 tarihine rasthyan çarşamba giinü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergüıı sozu geçen 
Şubeden alınal>ilir 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4182) 1-4 . 

• • 
1000 kilo Kreozot 
5000 kilo Katran (Blak boya) 
1- İdaremizin Çamaltı Tuzlası ıçın yukarıda cins ve 

miktarı yazılı 2 kalem malzeme şartnamesi mucibince pa
zarlıkla satın alı acaktır. 

11- Pazarlık 7.7.938 tarihine rastlıyan perşembe ıünü 
saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa t· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komiıtyona gelmeleri ilan olunur. (3779) 4 - 4 
• • • 

1 - Şartnameler!ne ekli listede yazılı eb'ad üzerinden 
Şartname mucibince 1 numaralı tipten 500 adet, 2 nu -
maralı tipten 500 adet ki cem'an 1000 adet portatif içki 
sandığı pazarlıkla yapılacaktır. 

H - Pazarlık 8.7.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mu~ayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameme ve listeler parasız olarak her gün 
sözü geçen Şubeden alınabilir • 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralari;le birlikte yukarıda adı 
geçer. Komisyona gelmeleri ilan oluaur. (3781) 4-4 

• • • 
6620 paket muhtelif çap siyah av kovanı 

[ 1000000 adet 6 numnrah dinamit kapsülü 

1 000000 1t 8 " " " 
500000 ,, 8 ,, elektrik kapsülü 

50000 kutu 4,45 " kapsül 
5000 " 6,45 " 

715000 adet muhtelif çap ve nevi: Revolver ye Flober 
fişeği 

1- Şartname ve numunesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacak yukarda cins ve mikdarı yazılı malzeme için tek
lif olunan fiatlar layık hadde görülmediğinden eksiltmesi 
temdit edilmiştir. 

11- Pazarlık l J.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi giinü 
aaat t 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Kamisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve nümumeler hergün parasız olarak 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4007) 3 - 4 

* • * 
1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük bioasıoda Şartname 

ve projesi mucibince yaptırılacak kalorifer tesisatı ışı 
28.7.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2- Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat te
minatı 450 liradır. 

3- Eksiltme 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Sivas Başmü
dürlüğünden alınabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 gü•enme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (407 4) 2 - 4 
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A) A juditalions ~u Rabiis 
Constnıction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Construction-Cartograpbic 

-~~--~~------·----
Constr. konak goovernemental a Bozyuk (1 partie} 
Constr. bat. cine (1 partie) 

Construction quai a Ortakeuy 

" bat. Conmr:nand. a Eıkichehir Ccah. 
eh P. 333). 

Constr. bat. Command. a Kutahia (cah. eh. P. 333) 
Constr. lycee Atııturlc a Ankara (cah. eh. L. 31,81) 

,, konak gouvernemental a Hozad (cah. eh. 
L. 2). 

Rep. s/route Balikesir-Edremit (aj .). 
" bit. ecole a Djebedji 

Constr. bat. administ. et installation de grilles İı 
la pepiniere Ankara 

Constr. de deux cabanes a la saline Aktcha Ko-
younlou 

Publique 

.. 
Publique 

Pli cach 

" .. 
• 

Grc a gre 
Publique 

.. 

.. 

7946 34 
2000 -
4406 27 

66450 05 

66432 05 
636200 -
35406 82 

25534 38 
2507 79 
4490 02 

1080 20 

Repar. ro..ıte Alalcham Gumenuıı: Gre a gre 1340 03 
Constr. vespasienne a l'ecole Alatcham " 1706 32 

,, a Kmkkalc (cah. eh. P. 8). Publique 1509 21 . 

S96 25 
150 -
330 47 

4571 5.1 

4S71 61 
29198 
2655 51 

81 -

100 50 
127 97 
113 20 

Dir. Trav. Pub. Biledjik 
Preıid. Maiaon du Peuple Biledjık 
1 Com. Perm. \fonicipalite lstanbul 
\ Dir.Ecom. ,, ,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Anknra 

,, 
Min. Trav. Pub. Oep. Con.tr. 
Dir. Trav. Pub. Toundjelı 

Vilayet Balikeıir 

" 
Ankara 

" .. 
Dir. Monopoles Ankara 

Vilayet Samsoun 

" 

15·7-38 
11-7-38 
20·7-38 

22-7-38 

22-7-38 
70-7-38 
18-7-38 

28-7-38 
14-7-38 
21-7-38 

'20-7-38 

7-7-38 
7-7-38 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank . 21-7-38 

ıs -
ıs -
11 -

12 -

11 
11 
ıs 

10 
ıs 

9 

10 

ıs -
ıs -
10 

Protluits Chimiq_ues et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourniture peur Hipitaux 

Platre medicale : 1,5 t. 
Bariotaine : 250 k. 
Mcdicaments et articlea sanitaires 

Publique 

• .. 
600 -
600 -

3250 

~lectıicite-Gaz·Cbauffagc Centrnl (lnstallation et Materiel) 

Poteaux metalliquea (aj.). 
Locomobiles et accasıoires (aj. ). 
Transforınation et fCnerateurs (aj.). 
Tabluux de diatribution (aj.) 
Cable souterrain pour haute tension (aj.). 
Reseau de distribution pour basae tenıion (aj .). 
lsolateurı coupe-circu:t ete. (aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 

Toile americaine, canevu ete. 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

Fıches pour direction sanitııire Edirnekapou 

lmpre sion et reliure de dıvers rf'gistres: ~6 lots 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport d'articles monopolises 
Trıınsport en auto, durant un ıın, des agcnls sa• 

nitaireıı iı l'hôpital Reafonal 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille: 120 t. 

Dıvcrs 

Tuyaux et acceısoire p. gaz: 93 lota 

Poutrellea : 56902 k. 
Enveloppcs en caoutclıoucs pour voitures : 40 p. 

Cuir: 80 k.- Clous de cuivre: 8 iv Fil : 1 pııquet 
Articles pour bidons d'eau 
Machines pour exlinction d'incendie : 4 p. 
lnstallation vitre a la batis. halle Kadik.euy 
Materiel pour reparatıon deı voitures : 7 lots 
Briques : 80000 p. 
Charbon pulverise : 450 m3. 

Fer camel te : 2000-22500 t. 

Provisions 

Gres a gri 6700 -
19360 -
6250 -
2950 -
2810 -
5498 50 
2998 

.. 
• .. 
.. 
.. 
,, 

Gre n rre 174 --

Grc a gre 300 

Pli cach 5400 -

Publiquo 

.. 910 

Publique la t. 13 25 

Pli cach. 17494 66 

n 

Grc a gre 

,, 
" .. 
" .. 

Publique 

7397 26 
220 -

" le m3 

16S 50 
422 45 

79 -
221 19 
43 57 

1280 -
4 40 

la t. 22 20 

1 

Viande de mouton: 20 t. 
Foin: 432 t.-

Pl ı cach. 8000 -
14040 -
13125 -

412 52 
4910 63 
5307 -
4680 -

1 Avoine: 250 t . 
Foın: 11 t. 

Foin: 130950 k. 
Savon: 18.3 t. 
Froınage kacher: 7200 k. (aj) 
Beurre: 4000 k.-huile d'olive: 600 k.-savon: 5000 k. 
Pain 2 me qnalite: 30900 k. 

" 7 t. (ııj) 
Yoghourt: 4 t. (aj) 
Viande de mouton: 4 t. (aj) 
Foin: 2544 k. 
Provision: 54 lota 
Poules et beurre 

B) Adjudicatiens a la surenthere 

Charpcnte combualible et divera outilı 

Pi• cach. 
,, 

Publique 

"' Pli cach. 
Gre a 2're 

Publique 
,, 

Gre a 2're .. 
" 

Puhlıque 

Gre a gre 

~ublique 

2858 95 

45 -
45 -

244 -

13 05 

22 50 

'40S -

67 50 

119 25 

1312 10 

554 iO 
16 50 

12 41 
31 68 
5 93 

17 11 
3 27 

96 -
148 50 

fiOO -
1053 -
984 38 

30 94 
368 30 
398 03 
351 -

214 35 
79 
50 

150 -
11 25 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 
Vilayet Samıoun 

Municipalite Bergama 
,, 

" .. 
" ,, 
,. 

)
J Com. Perın. Municipalitc lstanbul 

Dir. Econom. ,. ,, 

J Com. Perm. Municiµalite lstanbul 
l Dır. Econom " ,, 
Min. Hyg. et Assist. Sociale 

Fabr. Tabaca Monopoles Samsoun 

Vilayet s~msou n 

Com. Ach. lnt. lst. Tophane 

20-7-38 
20-7-38 
11-7-38 

21-7-38 
21·7-38 
21-7-38 
21-7-38 
21-7-38 
21-7-38 
21-7-38 

8-7-38 

8·7-38 

20-7-38 

21-7-38 
7-7-38 

21-7-38 

10 30 
1 1 
ıs 

16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 
16 

11 -

11 -

t 
13 

15 
ıs 

10 30 

Adaıinia. G. Ch. de Fer Etat Anlı:. 20-7-38 11 
Bureau Expedit. H.pacha 

Com. Ach. lnt . lzmir 

{ 
Com. Perm. Municipalite lst. 
Dir. Econoın . ., ,, 

idem 
., 
.. 
" .. 

Com. Ach. Mooop. Kabataclıe 
( Com. Perm. Municipalitc lstanbul 
\ Dir. Econom. ., • 

19 7-38 
8·7-38 

8-7-38 
8-7-38 
8-7-38 
8-7-38 
8-7-38 

20-7-38 
20-7-38 

17 -
11 

11 
11 
11 
11 -
11 
10 
11 

Com. Aclıat Di!'ec. Gen. Fab. Mil. Anlc. 25-7·38 

Com. Acb . lnt. Eskichchir 
Com. Ach. lnt. lznair 

" 
.. 

Com. Acb. lnt. Ankara 
Hôp. Modele Ankara 
Vilayet Sam oun 

11-7-38 
20-7-38 
19·7-38 
20-7-38 
20-7-38 
18-7-38 
13-7-38 
20-7-38 
18·7-38 

16 
17 
17 
15 30 
16 -
17 --
11 
11 
12 

,, Tekird•gh 1 mois a partir de 27·6-38 

" .. 
Vilayet Samsoun 
Dır. Facultc Droit Ank. 

" .. 27-6-38 
27-6-38 

7-7 38 12 -
15-7-38 11 

Com. Ach. Command. lst. Fındıkli 16-7-38 8 -

Dir. F oretı Karaisali 11-7-38 14 -

Avis Officiels 
Du Ministere des TravaLI' 

Publics 
A la suite du changement des heures de service 

les deµartements officiels, la date de l'adjudicatio• 
deux machines d'emilsion et d'un emilgateur, qui d• 
avoir lieu le lundi, 1.8.938 a 15 heures, a ete reı:J'.I~ 
12 h. 30 du meme jour. 

Ceux qui desirent participer a cette adjudic' 
doivent remettre leurs offreı le meme jour, au plu• 
jusqu'a 11 h. 30. (2223) 4160 1' 

. . . . ~ . 

· TLE Rit-i ~~1r_A~iM·i 
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Çarşamba 6.7.938 

Dişbudak kalaı (M. M. V.) No. 704 
Gürgen kalas (M. M. V.) No. 705 
Arpa, saman, kepek ve kuru ot (İıt. Sıh. Müeases.) No. 1 
Benzin ve petrol (İıt. Sıh. Müesses.) No. 7IO 
Şarap ve likör mantara !İnhisar. Umum Müd.) No. 722 
Levha (Söke kaymakamlığı) No. 725 
Sömikok (İnhisarlar Umum ·Müd·) No. 731 
•oestere ve rende talişlara (Ask. Fabrikalar U. Müd.) rf' 
Pamuk çorap ipliği (M. M. V.) No. 733 
Amayant, klenıirit, salmastra, cam, linoleom (D.D.Y.) ~ 
Sadeyağ (Vize Ask. Sak.) No. 733 
Okul inşaata (Elaziğ Nafıa Müd.) No. 735 
Sadeyat (Bornova Ask. Sak.) 733 
Manyetolu masa telefonu ve ateş tuğlası (0.D. Y.) No. 1 
Yumurta ve et (İst. Sıh. Müeısea. Sak.) No. 735 
Toz ve kesme şeker (İıt. Beled.) No. 735 
Odun (O. O. Y.) No. 736 
Benzin ve ıaz (Afyon Beled.) No. 736 
Maden kömürü (İnhisarlar Umum Müd.) No. 73H 
Çam kereste (D.D.Y.) No. 736 
Evrakı matbua (Afyon Vil.) No. 736 
Sığır eti (Çanak. Mst. Mvk. Sak.) No. 736 
Kuru ot (Lüleburgaz Tümeni) No. 736 
Sadeyağ ve et (Çorlu Kor Sak.) No. 736 
•Çam kereste (Konya Orman Ba4müh) No. 736 
Et (Çanak. Mst. Mvk. Sa~.) No. 737 
Gümrük muhafaza karakolu inşaata (Gaziantep Nafıa Mud 
Memur evi inşaata (İzmar İnhisarlar Başmüd.) No. 739 j 
Gres, benzin, gaz ve kömür (Nitde Nafıa Müd.) No. 1 
Yaprak tütünleri nakli (Bahkesir İnh!sarlar Başmüd.) ~ 
Köprü tamiri \Seyhan Vil.) No. 739 
Avcı yeleği ve çamaşır dikimi (Gümrük Muhaf. Genel 
İst. Sak.) No. 741 
Tevhit semeri (Gümrük Muhafaza Genel Komut. lat. sJ 
Sebze (Bursa Tümeni) 743 
~kkümülatör tamir malzemesi Tophane Lvs.) No. 744 
ilaç şişesi (Tophane Lvz.) No. 7-15 
*Demir ve dökme (Ödemiş Beled.) No. 745 
Erzak (Mersin Vil.) No. 746 
Okul binası tamiri dst. Beled.) No. 747 
Et (Ankara Levazım SAK) No. 747 
Erzak ve mahrukat (Diarbakır Vil.) No. 747 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır . 

Mercredi 6-7-1931 

Bois de frene (Minis. Def. Nat.) No. 704 
Bois d'orme (Miniı. Def. Nat.) No. 705 
Paille, erge, fein et ıon,· benzine et petrole (Com. Ach. fi 

Asıis. Soc. Djaıaloglou) No. 710 
Rouclıons pr. boutcilles de liqucur et vin (Dir. Gen. f.At İ 

Ne. 722 
Placardı (Kaymakamat Seukc) No. 725 
Semi-coke (Dir. Gen. Monop .) No. 731 

d Fil de coton pr. chausseltes (Minis. D ef. Nat.) No. 733 
Amiante, klenguerite, bourre, vitre et linole1Jm (Che[J'lıİ la 

Etat) No. 733 
Beurrc (Com. Ach. Milit. Vize) No. 733 
Const bit. ecole (Dir. Trav. Pub. Elazi2"ue) No. 735 
Beurre (Com. Ach. Milit. Bornova) No. 733 
Table telephon;que a magneto et brique refractaires (C 

Fer Etat) No. 735 
Oeufı et viande (Com. Ach. Dir. Hyg. et Assist. Sec. ol le 

No. 735 
Sucre (Municip. lıt.) No. 735 
Boiı (Chemins de Fer Etat) No. 736 

(Lire la suite en 3mo pare) 
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