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Bu gün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

~----
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

€l) Münakasaıar 
_!nşaat, TaJ1'1irat, Nafia J_şleri, Mabeme, Harita 

Pa:z.ar yeri inş. (temd) 
Cuınlu.ıriyet alanı ve Atatürk anıtı inş . (temd) 
Şercfşirin okulu ve altındaki dört dükkanın tamiri 

(temd) 

l' cvkifhane binasına ait iki jandarma kulesi iıış. (temd) 
l\karbaşı ·İstasyon cad. arasında yap. betonarme köprü 
Belediye önündeki meydanı parke yap . 

,, binası inş. 

aç ekı. 

,, 
paz. 

,, 
aç. ekı. 

" 

2457 99 

1285 
9.,93 20 

~nk.-fst. yolunun arasında yap. şose inş. kapalı :r. 10561 99 
•crıifonda yap. etüv ve çamaşırhane inş .. ya2' dc
Posu, cephanelik, umumi mutfak, su deposu, erat 
Pavyonu, harici kablolarla, harici tenvirat, ka-

,, 164539 88 

l nalizasyon, elektrik santral hinası (şart. 823 kr) 
slahiyede yap. 6 ad. gümrük memur evleri inş . ,, 
J.ier'-İfonda yap. berı:ıiıı tankı: 6 ad. (şart. 288 kr) ,. 

48231 89 
57540 97 

!!_açlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

~0ıatgen filmi: 1700 düz.üne kapalı z. 
rofıl pamu~u: ıo t. n 

" gaz bezi: 13000 paket ,, 

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tcsisa.!._ve malzemt:si) 

•·lcrıifonda yap. elektrik santral binası ile harici 
kablolarla harici tenvir.d (bak: inşaal sütun.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır -~s. 

~ 1•rici elbise: 110 ad. - dahıli elbıse: 110 ad. - is
karpin: 110 çift - frenk gömleği: 110 ad. - tire 

ı fanıla: 110 çıft - don: 110 <:•H 

1-6.38 de yapılacağı 1000 çift yün keçe cizmenin 
lllübayaasından sarf ınazıır edildi 

~kliyat-Boşallma-Yüklet!!?_e 

it.ıı nakli: 3000 t . (temd) 
I tat eşyası nakit: 
thisnrlar mamulatı nakli (temd) 

f}'a rıakliyah 

~rukat, _Benzin, Makine yagları v. s . 

iİtıit kömürü: 305290 k. 
~•brukat (temdı 
0

11kuın, mazot v.s. ltcmd) 
C dun: 2828 t (temd) 
~t1., benzin, odun ve kok 
~eşe odunu: 500 t. 
ctntin: 15000 litre 

l:t yağı (temd) 

~teferrik 
~l aşır yıkanması: 100000 parça _ 
ltıılisiyon cilııızı: 2 ad. ve cmılgatcr s. . d b' t•• h" k "YYar taş kırma maldne11: 2 a . - ı um tes ın ·a· 

1' lanı: 2 ad . 
taktör: 4 ad . • kar küreme cihaw 4 ad . • t a~ 
~ k · 2 d kar '·u- reme ma~inesi: 4 ıra:ıa ma inesı: ıı . - 11 

ı\ ıı.d . (şart. 220 kr) 
1' 1cıninyum: 20 t . 
f'ı •rtı aleti: 105 ad . 
\-t.ıııaşır yıkama mııkınesi alınması urfınaz.ar cdıldi 
~'11lrifuj tulumba Diezel motörlü: '2 ad. (tcmd.) 

kapalı :r. 

ııç . cks. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

aç. eks. 
paz.. 

.. 
" aç. ekıı. 

kapalı z. 

pa:z. 

aç eks. 
kapalı z. 

,, 

" 

kapalı z 

" 

pa7. 

8549 -
16500 
165l0 -

3434 60 

6250 -
2760 

- -
7000 

12000 

44000 

22000 -
6125 

1400 

~I (ınuhtelif eb'atta): 28500 m. 
lllaşır yıkanması: 188000 parça kapalı z. 6970 -

~tzak, Zahire, Et, Sebze_!_:~ __ 
~ t lıru aoğan: 11 t . 
stlak (temd) 
s'tır et;: 45 t. 
'tar eti: 125 t. 

s,, " 35 • 
~dcyağ: 92 t (şart . 451 kr) (temd) 

s,0 Yun eti: 1000 k. 
t~ır eti: 150 t. 
A..ttak 34 kal. 
trP.\: 30 t. saman: 30 t. 
S t:tıık, sebze ve ııadeyaR-
'deya~: 2700 k. ekmek: 26 t. yumurta: 15000 ad . 

~oy tt Un oti: 10 t. 
' Pirinç, sadeyağ, şeker. sabun beya:ı. ve yeşil, 

lııa?ııakarna v.s . 
' er:z.ak ve sebze 

açık . ek. 
paz. 
kapalı ~. 

kapalı z. . 35000 

" 
18200 

p.ız. 90160 -
aç . eks. 400 -
kapalı z. 43500 -
aç. eks. 

" 
pa:ı. . 

,, 

aç. elcs. 2400 -

" 

" 

68'2 
300 
792 ıs 

9477 -

3617 40 
4127 05 

641 17 
1237 50 
1'237 50 

f lgin Belediyeııi 
.. 

honya Hua. Muh. Müd. 

Sinop C. Müddeiumum. 
Eıkışehir Belediyesi 
Trabzon ,. 
Altınova Şıırbiylıg-ı 

Türkkuşu Gen Dır. 

THK Genel Mrk. Ank. 

Gaziantep Nafıa Müd. 
THK l cnel Mrk. Ank. 

Tophane Lvz. SAK 

" 
" 

. 
THI< Genel Mrk. Ank. 

20·6-38 
20-6-38 
?7·6·38 

8-7-38 
20-6-38 
21·6·38 
21·6·38 
27·6-38 

5-7-38 

1-7-38 
4-7-38 

29-7-38 
30-6-38 
30·6·38 

5-7-38 

ıs -
15 -
15 -

15 
ıs -

16 -
15 -

11 30 
12 -
11 30 

15 -

11:\3 'J7 .S ı Akçadağ E.ğıt. Kursu Dir. 24 ·6 38 9 

53 
75 -

248 

257 60 

468 75 
~07 

375 10 
525 
900 

3300 

1650 
4)9 37 

523 

33 -

675 
2625 -
1365 -
578 

30 -
3262 50 

180 

Devlet D. yol Afyon 

Samswı inhisar. Başmüd. 
Eskişehir Lvz. SAK 
Malatya İnhisar. Başmüd. 
Diyarbakır Ask SAK 

F.dırne Tuğayı SAK 
Afyon Memleket Hast Başt. 

,, Belediye si 
Diyarbakır Ask. SAK 
Eskişehir Kültür Oir. 
D.D. yol. H. paşa 
iktisat Vekalt:ti 
Malatya llbaylığı 

Yüks. Müh Mek . SAK 
Nafıa Vekaleti 

" 

" 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank . 
Tophane Lvz.. SAK 

.. 
Gaziantep F11tık istas. 
Deniz Lvz. SAK 
Haydarpaşa Lisesi SAK 

Balıkesir Ask. SAK 

17-6-38 
27-6-38 

H -
15 -

6-6-38 itib. 1 ay 
24 6 -38 10 -

25-6-38 10 30 
1 ay zıırftnda 

,, 
.. 

n-6-38 11-12 
1-7-38 . 16 -

29-6-38 10 -
7-6-38 itib 1 ay 

4-7-38 14 -
1-8-38 15 -
1-8 38 10 30 

1-8-38 11 -

9·8·38 11 -

30·6·38 11 -

27-6-38 15 -
25 ·6-38 11 30 
30·6-38 11 -

29 6-38 10 -
Af yon Memleket Hast. Başt. 1 ay zarfında 

21-6-:\8 15 ,, Kor SAK 
Tekirdağ Tüm. SAK 

" Ankara Lvz. SAK 
F.skişehir Lvz. SAK 

,, 
Eskişehir Vilayeti 
Eskişehir Beled. 
Malatya llbaylığ. 
Kastamonu Köy Eğitmen-

ler Yetiştirme Kursu Dir. 

4-7-38 11 -
4-7-38 15 -

20-6-38 14 
20-6-38 11 
20-6-38 14 
20·6-38 
29-6-38 
7-6-38 itib hir ay 

21-6-38 

Samsun Ask. SAK 20-6-38 15 
Eskişehir Kültür Direk. 27-6-38 9 14 

28-6-38 ~ 14 
" 

(Devamı 2ici sayfede) 

a) MÜ NAK A 

İnşaat - Ta irat·Nafı işl eri ve ~\alzemesi- Harita. 

. Türl~kuşu Genel Direktörlüğünden: 
Ankara-lstanbul yolunun 14+ 500 ncü kilometresinden itibaren 

ayrılan Türkkuşu Motörlü Tayyare hanıarı iltisak yolunun ek
sik kalan 700 metrelik kısmı eksiklerinin ikmalile mütebaki var· 
yant yapılan bin metro yüks~klikte ve 7 metre genişlikte imla 
üz~rine şose in,ası kapalı zırf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 27 haziran 1938 tarihine r.ııstlayan pazartesi günü sant 
15 te Türkkuşu Genel direkiörlüğünde yapılacaktır. 
Nafıa vekaletinin silsilei fiat cetvellerine göre bu işin keşif 

bedeli 10 ,561 lira 93 kuruş, ilk teminatı 792 lira 15 kuruş-
tur. 

Bu işe :tit fenni ve idari şartname, keşifnamt', silsilei fi at cet
velleri, ınukavele projeıi her gün Türkkuşu Genel direktörlOğün
de görülebilir. 

isteklilerin, bu işi yakabilecek ehliyette olduklarını nafıa ba· 
kanlığından alacakları bir vesika ile iıbat etmeleri şarttır. 

Eksiltme· kapalı zarf usuliyle yapılacağından, teklifler 2490 sa· 
yılı Arttırma ekıiltme ve ihale kanunun kapalı zarf usulüne temas 
eden hükümlerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. 

İstekliler, usulü dairesinde kapatılmış :zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Türkkuşu Genel 
direklörlüğü Levazım müdürlüğüne vermiş bulunmalıdırlar. 

Gaziantep Nafıa müdürlüğüııdeıı : 

Eksillme)te konulan iş : Geçen sene ihale olunan İsliihiye 
gümrük ın emur PvJ,.rin"•" ı.. .. ,..,.. ____ _ L.. ' • •'""-:· · _ 

Mezkur inşaat 10 6.93~ tarihinden itibaren 21 gu~ . muddetle 
münakasnyıt konularak cksiltme11i ! temmuz 93~ ~ar~hı~e rastl~ · 
yan cuma günü saat 16 da Gaziantep nafıa mud.urlugunde mu
teşekkil; eksiltme komisyonunca kapalı zarf usu.lıl~ yapılacaktır. 

istekliler eksiltme şartnamesi. mukavele pro1esı, bayandırlık 
genel şartnamesi, fenni şartnam~ ve projeyi nafıa müdürlüğüne 
müracaatla görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3517 li: . 40 kur~şlu.k 
muvakkat teminat ver.nesi ve elinde Nafıa Vel:.aletınce verılmış 
yapı işleri müteahhitlik vesikası bulunması şarttır. 

Türk Havil Kuwumu Başkanlığından: 

Merzifonda Tayyare meydanında Türk Kuru~u tarafından 
yaptırılacak 25 er tonluk 6 tane benzin tankının ınşaası kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur-

Keşif bedeli 57540 lira 97 kurustur. İlk teminat 4,127,05 lira 

5 kuruştur. 
Keşif evrakile proje ve şartnameler 28S kuruş mukabilinde 

Ankaradll Türk Hava Kurumundan verilecektir. 
Eksiltme 4.7.938 pazartesi günü uat l 5 te An kar ad Türk 

Hava Kurumu Başkanlığı binasında sabnalma komiııyonunda ya-

pı!rcakhr. 
• Merzifondn Tayyare meydanında Türk Hava Kurumu ta-• . 

rafından yaptırılacak : 
A. 34.777 lira 35 kuruş bedeli keşifli Etüv ve Çamaşırhane. 
B - 3.672 lira 96 kuruş keşifli Yağ deposu. 
C - 8.485 lira 16 kuruş keşifli cephanelik. 
Ç • 13.327 lira 74 kuruş keşıfli umumi mutfak. 
O . I0.727 lira 50 kuruş 50 tonluk su deposu. 
E - 33.446 lira 28 kuruş keşifli erat paviyonu. 
F. 2.341 lira 86 kuruş keşifli kanaliıasy~nA. . 
G _ 17.468 lira keşifli harici kablo\.trla herıcı tenv~rat. 
H . 7.40 lira 53 kuruş keıpıli elektrik santral bınası. . 

İ _ 32.872 lira 50 kuruş keşifli yolun tut rı olan 164.539 lıra 
88 kuruş yüz altmış dört bin beş y üz otuz dokuz lira sekıren se· 
kiz kuruşluk inşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Teminat 9.477 liradır. . • 
Keşif evrakile preje ve şartnameler 823 . kuru~ mukabılınde 

Ankara Tü. k Hava Kurumu tarafından verılecek:ır. 
Eksiltme 5.7.9J8 salı günü saat 15 te Ankara Turk Hava Ku · 

rumu Başkanlığı binasında Satıııalma komİ5yonund.ı yap ılacak-
tır. 

Konya Hususi Muhasebeden: 
2457 lira 99 kuruş keşi f bedelli eski Şerefşirin okulu 

ile altındaki dört dükkanın tamirat eksiltmesi 28.5.938 
gününe kadar on gün müddetle .. uıabldı~ı halde istekli 
çıkmadığından mezkur tarihten ıtıbaren ~ır ay zarfı?~a 
pazarlıkla tamiratının yaptırılması karargır olmuştur. la
lip olanların yüzde 7 ,5 pey akçalarile birli~te .. p~zarlık 

.. .. ı k tayin edilen 27 6 938 pazartesı gunu saat gunu o ara · · . A 

15 te Vilayet Daimi encümenine müracaatları ılan ol~nur. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Süt: 40 t. (temd) k. o 10 300 - fst. Vakıflar Dir. 21-6-38 15 -
Yoğurt: 28 t. (temd.) 
Limon: 10.000 ad. (temd.J 
Yumurta; 17.000 ad. 

,, o 14 294 - " 
~1-6-38 15 -

aç. eks. 200 - 15 - - İstanbul Komut. SAK 18-6-38 15 -

" 340 - 26 - ,, 18-6-38 10 30 
Yumurta: 12.775 ad. limon: 9125 ad. (temd.J 
Francala: 14 t. (temd.) 

,, 255,50 ve 182.50 33 - " 18-6-38 11 

" 
2170 - 163 - " 20-6-38 11 -

b) Müzayedeler 

Çimento makine: 3 ad. aç. art. 
Çam kereste: 103 m3 • 

" 
,, 197 ,, " 

İlgin Belediyesinden: 
9.6.938 cumartesi günü saat 11 de ihale edilmek üze· 

re açık eksiltmeye konulan açık pazar yeri inşaatının 

belli gün ve saatte isteklisi çıkmadığından 20.6.938 günü· 
ne rastlıy n pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üze· 
re artırma müddetinin 1 O gün uzatıldığı ilan olunur. 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden: 

On beş. gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılan ve ihale 
günü olan 2:>,5.938 tarihinde talip çık~adığmdan ~n ~ü~ 
müddetle eksiltme uzatılmış olup 6.6.938 pazartcsı gunu 
mukarrer bulunan yı•ni tevkifhane bina~ına ait iki jandar· 
roa kulesinin inşa ı için mezkur günde yine talip zuhur et
mediğinden 7.6.93B tarihinden itibaren bir ay içinde pazar
lık ı;uretile işin taınamlanma-.ına ve 8.7.938 tarihine kadar 
alakadarların hu miiddet zarfında komisyona müracaat et
meleri ilan olunur. 

l lgın ile lediye;-.inden: 

9.6.938 cumarte ·i günü aat 11 de ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konul:rn Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Anıtı 
in~aatının belli criin ve antte İ'tP.klisi çıkmadığından ~0.6.38 
gü~nüne ra::ıtlaya~ pazartesi günü :;aat 15 te ihale edilmek 
ÜZC're artırma müddetinin 10 gün uzatıldığı ilftn olunur. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ala~:__ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Muhtelif eb"adda 1700 diizüne rontgen filmi 29 temmuz 
938 r.ııma günü saat 11,30 da Tophanede lstaıibu.l lev~zım 
t •• ... ...n...u.••:s. • a.&vı•u ...... ,ı "'w.ı ....... ııv..l~ •• ı ~J,. -,,9,._(lfl. .. ,,.Olc. ıJJm~Al V:J-: 

lira 17 kuruştur. Şartname VP. nümunesi komi::ıyonda görü
lebilir. f:;teklilerin kanımi vesikularile heraher teklif mek
tublarını ihale saatinden bir saat evvel komi.;) ona verme
leri. 

* • *( )n hin kilo idrofıl pamuğu 30 lıaziran <)38 perşembe 
giinıi aat 12 ue Tophanede l~tarıhul levazım :m1irliği sat.n
alın komi yonuııda knpalı zarfla rksihıneye konulmıı~tıır. 
Tahmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk liradır. 
~artnanıA:-İ komi yoncla görlilehilir. l teklilerin kanuni ve i
kalarile· heraher teklif nıektuhlarını ihale saatinden hir aat 
evvel komisyoııa vermeleri. 

* \ lOJ hin metre 30 santim eninde ve t :3 bin paket 
muhtelif ~nrl · idrofil gaz bezi alınacaktır. K apnlı ınrfla ek
~iltme i 30 haziran 938 perşembe günü saat 1 l ,30 da Top· 
hanede 1 tan bul levazım amirliği atınalma komi yonun da 
yapılacaktrr. Hep. inin tahmin heıleli 16500 lira, ilı< teminatı 
1237 buçuk liradır. Şartame H~ nümunesi koıııi::.yoda görü
lehilir. f ... teklilcrin k&nuni ve ika!arile heraher teklif mek
tublarını ihale aatin.len bir saat evvel komisvona vermeleri. 

J 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
• • • 

Merzifonda yap. elektrik santral Lina ı ile harici kalılo-
]arla ve harici tenvuat: Bak: inşaat ~ütununda T Il.K. ılanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

D. J >. Yolları 7 iııci lşlt"tme Müulidüğünden· 

ihale i 24-6 938 tarihinıfo yapılacağt ilan olunan 1000 
çifl yün keçe çiznı · niu ınubayaasındaıı şimdilik sarfınazar 
edilmiş olduğu ilan olunur. 

Akçadağ Eğitmenler Kursu Direktörlüğünden: 
Cinsi Adet Fiyatı Tutarı 

Harice elbir.e 11 O l I L. 50 K. 1265 L. 
Şapka dahil 
Dahili elbise l IO 4 ,, 50 ,, 495 
şapka dahil 
İskarpin l IO 3 ,, 00 ,, 330 
Frenk gömleği ! 10 1 ,, 50 ,, 165 
Ten fanill 110 çift 50 ,, 1 lü 
Don 1 IO ,, 40 ,, 88 
Akçadağ köy eğitmenleri yetiştirme kursu namzedleri için 

yukarda cins ve miktara yazılı iki knt elbi&e, çamatır. ayakkabı 
frenk gömleği 3.6.938 gününden itibaren on beş gün müddetle 
açık ekııltmeye konulmuştur. 

Sinop Vilayeti 18-6-38 12 -
36 - Konya Orman Bışmühend. 27-6·38 10 -
68 - • 27-6·38 10 -

Oabili elbiıe yerli ketenden, harici elbiıe elimizeeki yerli 
yün kumaştan örneklerine uygun olacaktır. 

İıkarpin Adana ileıesi ve yerli köseleden olacaktır. 
Fazla izahat almak isteyenler Malatyada Kültür Dırektörlü· 

ğüne Akçadagda Kura Direktörlüğüne müracaat etmeleri şartna· 
mesini görmek için. 

Taliplerin 24.6.938 cuma günü ıaat 9 da yüzde 7,5 akçaaı o
lan 183 lira 97.5 kurutla birlikte Akçadağdaki Eğitmen kursun
da bulunmaları ilin olunur. 

• 
* * Kefenlik bez alınacaktır. Bak: erzak sütununda Çorum 

Vil. ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Merkez iskelesirıdcn ambarlara tahminen 3 ·hin ton ve 
ambardan istasyona gayri muayyen miktarda nakil ve sevk 
edilecek tuzların ücreti nakliyesi 6.6.938 tarihinden itibaren 
17.6.938 tarihine kadar 10 gün temdit edilmiştir. Eksiltme
ye i~tirak edeceklerin mezkur tarihe müsadif cuma günü 
saat 14 de 53 lira muvakkat pey akç~sile birlikte Başmü
dürlikte ·müteşekkil komisyona miiracaatları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağian v ·_!:_ 
Afyon Belediye Riyaıetinden: 

Belediye elektrik aantrahnın motorin, vakum ve mezarlık mo· 
tirü vakum, mazot ihtiyacının şimdiye kadar vuku bulan müna· 
kaaaaanda talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 üncü mad
deıine tevfikan mezkur ihtiyacın pazarlıkla alınmaanaa karar 
verilmit olduğundan taliplerin hergün belediyeye müracaat
ları. 

"'r - u--ı-a..~ ~ ..... h .. n-•i Ra•tahihlioinden: 
l .6.38 gününe ihalesi kararlı olan hastahanenin erıak ve mah· 

rukat ihtiyacına talip çıkmadığından yukarıda yazılan tarihten 
itibaren l ay zarfında pazarlıkla ihale edileceğinden talihlerin 

daimi encümene müracaatları. 

Edirne Tuğay Sat. AL Ko. Başkanlığından: 
Kıtası Cinsi Miktarı 

kilo 
Uzunköprü Uzunköprü 305290 
Hd Tabur Linin kömürü 

M. Bedeli İlk tem. 
Lira K. Lira K. 
J~J4 60 257 60 

İhalesi 25.6.938 saat 10,30 da açık eksiltme usulile 
yapılacaktır. 

Uzunköprü Hd. Taburunun senelik ihtiyacı olan Uzun· 
köprü Linit kömürü yukarıda yazıldığı gibi açık eksilt
meye konulmuştur. 

İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün mesai zaman
larında Tuğay satın al na komisvonuna müracaat edebilir
ler. isteklilerin ihale günü ve ;aatında teminat paralarile 
komisıona müracaatları. 

lktisad Vekaletinden: 

Makam otomohilirıin 19.38 sent~i için 8 bin hizmet oto· 
mobili ve motosikletleri için de 7 bin litre ki ceman 15 hin 
litre benzin satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedel 2760 Jira ve muvakkat teminatları 
207 liradır. 

ihale 29.6.938 tarihine rastlayan çar~amba günü ~aat 10 

da levazım müdürlüğünde toplanacak komi yomla yapılacakt·r. 
f.-;tcklilerin ~artnaıneyi görmek ve yiizde 7,5 muvakkat 

teminat paralarını yatırmak üzeri'! lcv.ızım müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 

* • • 
Odun, iU ve kömür alınacaktır. Bak: erzak ıütununda Çorum 

Vilayeti ilanına. 

• • • 
5 ton odun ile 45 t. maden kömürü alınacaktır. Bak: Konia 

doğum ve çocuk Brkım~vi ilanına. 

Müteferrik 

Nafıa Vekaletinden : 

Ağuıtoı 938 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Vekalet 
binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek
siltme komiıyonunda 7000 lira muhammen bedelli iki adet Emil· 
iİyon cihazı ve emilgatörün kapalı zıı.rf uıulile ekıiltmeıi yapıla
caktır. Eksiltme şartnamHİ ve teferruatı bedelsiz olarak Anka
rada Vekilet Malzeme h.üdürlütünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 

15 Haziran 1938 

· bl l" · ·• Vekalet· 

1 

isteklilerin teklif mektu arını ta ımatnameııne rore oıı 
ten alınmış malzeme müteahhitliği vesika.ile birlikte aynı i 

ıaat 14 e kadar Komiıyon Reiılitine vermeleri lazımdır. 
• 

* * • k·W 1 Atustoı 938 pazartesi ıünü ıaat l l de Ankaı ada V • • k• 
binasında Malzeme Müdürlütll odaaında toplanan malzeme ~ t 
ıiltme komiıyonunda 44000 lira muhammen bedelli dört 1 ~· 
traktör, dört adet kar küreme cihazı, iki ıadet taş kırma nı~ 

1 
neai ile bir buçuk tonluk kamyonlara takılmak üzere dört • :. 
kar küreme makinesinin kapalı zarf uıulile eksiltmeıi yapıl•C• 

tır. · . . Aıı· 
Eksiltme tartnameıi ve teferruatı 220 kuruş mukabılınde 

karada Vt!kilet Malzeme Müdürlüiünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3300 liradır. . . .. alet· 
İsteklilerin teklif mektublarını talımatnamesıne gore Vek ,

0 
ten alınmış malzeme müteahhitliti veıikası ile birlikte aynı gil 
saat 10 a kadar Komisyon Reitliğine vermeleri lazımdır. 

• 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

1 
· oıı 11 

938 Mali şeneıi zarfında mektep talebe ve panııyonu tıır• 

(100000) parça çamaşırı yıkanmaaı açık ekıiltm~ye ~o~ulnt~f(I'' 
Ekıiltmesi -4.7.938 tarihine teaadüf eden pazartesı iunu sa• 
de mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. . . ,ıı 

Beher parçanın muhammen bedeli (4,5) kuruş ve ılk teııı:.er 
(375.IO) liradır. lıteklilerin şartnamesini görmek üzere :'e 
idaresine müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
6 

k 
. 1 

İstanbul Levazım amirliği satınalma omısyonunca l•ıı 
haziran 938 tarihinde açık eksiltme ile . alınacak ?00e 
çamaşır yıkama, Hkma ve ütü makinelerın şartnamesi tıt· 
değişiklik yapıldığından eksiltmesi şimdilik geri kahnıŞ ef 

• Dört çeşid 105 adet tartı aleti 40 haziran 938 ~~ 
şe~b: günü saat t ı de Tophanede lstaobul levazı~ıııeP 
mirliği satınalma komisyonunda kapalı zarf.la . eksı OJ~ 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli _6125 .lıra ılk teör6' 
nalı 45~ lira 37 kuruştur. Şa~tnam~sı komısyonda. ~e~' 
le bilir. isteklilerin kanuni vesıkalarıle berabe~ teklıf ,.et' 
tublarını ihale saatinden bir saat evvel komısyona 

mel eri. 

Gaziantep Fıstık İstasyonundan: 
ol•'' Tam dizel iki motorla ve iki . Santrıfuj birlikte 

mezkur motor. d' 0e'~ 
1·9-10 beygir kuvvetinde olacak ve ~otorun ade ~<le 

1400 dt:n aşağı olmıyacaktır. Santrafu1un kutru i~r 
• - _ı ___ ı . L._ ~ .. J,.. 7 metreden alacak ve 20 metre 
fama verecektir. b•r 

Saatla 60 ton su çıkaracaktır. Motor mazotla mütt ~e 
rik olacaktır. Mozot pombası motora bir adet yedek .., 

1 cıt' rilecektir. Her ikisi tekerlekli bir araba üzerinde o • 
tır. Antep teslimi· ttı 

İhale tarihinoen itibaren üç ay zarfında teslimi şal' 
İhale 27 haziran 938 pazartesi günü saat 15 tedir· 
Bedeli muhammen 1400 liradır. Bedel muhamrfle:, 

yüzde 7,5 unu ihtiva eder muhteviyatının sandık nıak 
1 

zu veyahut banka mektubu olarak komisyona ibraıı 
zımdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 22 bin lira oian 20 ton 
yum Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara 
alma komisyonunca 9.8.938 salı günü saat 11 de kB~ 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak k0

1
6 

yondan verilir Taliblerin muvakkat iteminat olan ~ 
lirayı teklif mektublarını mezkur gün saat 10 na l<ll 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 ouıı>' 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gü0 

saatte komisyona müracaatları. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : t' 
Haydarpaşa lisesi pansiyon talebesinin mayıs 939 

yesine kadar 188,000 parça çamaşırının yıkattırılması fi. 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ~·Jib 
perşembe günü saat 11 de Is tan bul Kültür direktot ~ 
binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6970 ve ilk teminat 523 liradır· 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 
isteklilerin cari sene Ticaret odası vesik:\smdaıı r1' 

da çamaşır yıkayıcı ve çam şır makineleri ve tefertıl~ 
ıun yevmiye 6000 parça çamaşır yıkayabilecek ve le 1 
tabilccek kudrette olduğuna dair ayrıca Ticaret oda•1 

ıikası ibraz etmeleri mecburidir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 

Muhtelif eb'ad ve kuturda olmak üıere 28500 rJI~ 
tel, 25 haziran 938 tarihine raslıyan cumartesi güuG 
1 1,30 da pazarlıkla alınacaktır .ı 

işbu tellerin evsaf ve şeraiti komisyondan be 
öğrenilebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada 
komisyona müracaatları. 

• • • 
2 adet .seyyar ta~ kırma makinesi ile iki adet biiliıtl 

hin kazanı alınacaktır. Bak: Nafıa Vekaleti ilanına 
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SARIYER 
Canlı Ballk Lokanta ve 

·· Bugün Açıldı 
....... ..--.-

Temiz Servis -Nefis Yemek 
Boğaziçinin en latif Manzaraları 

Sayfa 3 

Gazinosu 

Meşhur violonist MARTHA AMATl'nin iştirakı ve Şef dorkestre LADANYİ'nın idasesinde 12 kişilik sureti mahsusede celpolunan Macar Orkestrası 

Geç vakıta kadar otobüs servisleri ve vapurlar temin edilmiştir. Telefon : 32-90 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden : 
En az En çok Tutarı Muvakkat teminat 

Cinıi kilo kilo lira k. lira kuruş 
Ekmek 18000 20000 1800 135 
Et 9500 10500 3150 235 25 
Sade yağı 900 1000 950 71 2.5 
Tuz 550 i50 26 1 95 
Şeker 1800 2000 €00 45 
Sabun 800 1000 400 30 
Pirinç 1800 2000 440 32 
Süt 14000 15000 1500 112 50 
Bulıur 2000 2400 168 12 60 
Salça 150 180 35 3 38 
Kuru ıoğan 1100 1200 60 4 50 
Kuru fuulya 600 800 60 4 50 
Mercimek 500 600 36' 2 70 
Nohut 500 600 72 5 40 
Makarna,şehriye 200 250 65 4 88 
Yazlık ıebze 5000 6000 195 14 88 
Patatee 1600 2000 65 4 88 
Kuru Ozüm 250 300 90 6 75 
Un 500 600 66 4 95 
Zeytin yağı AA 100 60 4 50 
Kefenlik bez 80 M. IOO M. 60 4 50 
Odun 40000 50000 500 37 50 
Gaz.yatı 1000 1200 216 16 20 
Çeltek kömürü 70 ton 80 800 60 
Arpa 4800 5000 150 11 2.5 
Saman 4000 4500 45 1 70 
So:la 400 450 67 50 5 6 

HHtanenin yukarıda cinı ve miktarile muhammen fiatları ya· 
zılı yirmi yedi kalem erzak ve aair levazımı Haziranın 27 inci 
pazarte1i günü uat 15 de ihaleleri yakılmak üzere 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Alıcı olanların Daimi Encü
men kalemine müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

İhale günü talibi çıkmadığından ihalesi 1 O gün uıa
tılan İstanbul Komutanlığına bağlı Gümüşsuyu ve Hay
darpaşa hastaneleri için satın alınacak miktarlarile mu
hammen tutarları ve ilk teminatlarile ihale saatleri \le 
münakasa şekilleri aşağıda gösterilen tereyağı ile tavuk, 
pilicin ihalesi 16 haziran 938 perşembe giinü yapılacal<tır· 

Muham. İlk İhale 
Cinsi Miktarı tutarı teminatı saati 

kilo lira kı-. lira kr. ş. d. 
Tereyağı 1825 2190 165 10 00 

" 1400 1680 126 10 30 
Tavuk 3650 aded 2 l 26 50 217 t 1 ()() 

Pilic 1825 ,, 657 
Ta•uk 4500 ,, 27 45 246 1 ı 30 
Pilic 1500 ,, 540 

Müoaka1& açık ekıiltme uıuliyle yapılacaktır. 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektub
larile 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazı· 
lı vesik larile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. 

Bahkeıir Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 
Miktarı Alınacağı zaman 

r Bilecik Cezaevi Müdürlüğünden: 

Bileeik Cezaevinde mevkuf 
ve mahkümine 20.9.938 tarihin
den mayıs 939 gaye1ine kadar 
on ay on günlük 63648 kilo ek-

. mek J .6.938 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münaka
•aya konulmuştur. 

Şartname Bilecik Ceza evi 
müdürlüğünden parazız olarak 
veıilecekdir. 

Ekmekler ne türlü verileceği 
şartnamede yazılıdır. 

ihale 20.6.938 pazarteıi günü 
saat 14 de Bilecik C. Muddei 
umumiliği dairesinde teşekkül 
edecek komisyon muvacukeıin
de yapılacaktır. 

Talipler yüıde 7,5 niıbetinde 
tutarı olan 380 lira depozito 
akçayı ihaleden evvel Bilecik 
malıandığına teılim ederek i
derek ihaleye iştirak etmeleri 
ilin olunur. 

Balıkesir Aıkeri Satın i\lma 
Komisyonundan: 

Merkeı birliklerinin ıenelik 

ihtiyacı olan 36 ton patateı a
çık ekıiltmeye konmuştur. i
halesi 27.6.938 pazarte1i saat 
10 da kor aatınalma komiıyo• , 

nunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı lS!t liradır. Şartname 
komiıyendadır. Taliplerin mu
ayyen gün ve ıaatte komiıyo· 

na müracaatları. 

Konya Doğum ve Çocuk Bakım 
Evi Baıtabibliğinden: 

Cinsi Kilo 
Sade yağı 400 
Ankara pirinci 1200 
Kare şeker 400 
Erkek koyun eti 4000 
HH ekmek 6000 
Ömer Muharrem ubunu 450 
Kuru fasulya 300 
Makarna (irmik) 300 
Patates 5('0 
Odun 5000 
Kok kömüru 45 ton 
İnek sütü 3500 
Soğan 500 
Salça 150 
Doğum ve çocuk bakım evi

nin yukarıda yazılı erzalu 8 6. 
938 günlemecinden itiltaren ek
siltmeye konulmuştur. Talip
lerin 24.6.938 cuma günü uat 
14 de ihaleye iştirak etmek 
uzere Defterdarlık makamında 
te,ekkül edecek komiıyona mü
racaatları ilin olunur. 

Balıkeıir Aık•ri Satınalma Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı olan l 1000 kilo kuru ıoğan 
açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 29.6.38 çarşamba günü aaat 
10 da kor aatınalma komiıyonu binasında yapılacaktır. Muvak• 
kat teminat 33 liradır. Şartname koıııiıyonda her gün görülebi· 
lir. Taliplerin muayyen gün ve aaatte komiıyona müracaatları. 

• • • 
Memleket ha.ı;tanesi için erzak alınacaktır. Bak: Mah-

rukat sütununda Afyon Memleket hast. ilanına. 

. Nafıa Vekiılelinden 1) 

l Ağustos 938 pazarteai ırünü ıaat 10,30 da Ankara'da Veka
let binaııında Malzeme Müdürlütü oduında toplanan Malzeme 
Ekıiltme komiıyonunda 12000 lira muhammen bedelli iki seyyar 
taş kırma makineai ile iki aded bitüm teıhin kazanının kapalı 
zarf usul ile ekıiltmeai yapılacaktır. 

Eksiltme şartnameıi ve teferruatı bedelıiı Ankarada Vekalet 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat temiaat 900 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnameıine göre Vekaletten 

alınmış malıeme müteahhitliği veıikasi ile birlikte aynı ıün ıaat 
9 30 a kadar Komiıyon Reiıliğioe vermeleri lizımdır. 

' (' 837) (3536) 1-4 

• H N N•~ 

D.D.YOLLAQI iŞLETME u. MtJDU~LUGUNDEti 
Cinıi 

Taze fa1Ulya 18000 ihaleden ikinciteşrin ortasına 
kadar :: 

Metre mikabı muhammen bedeli 45 lira olan takriben 6316,478 
ruetre mikihı çam kereste 27.6.938 pazarte.i ıünü saat 15.30 da 
kapalı ıarf uıulil• Ankarada İdare binaaında 1atın alınacaktır .. 

Taze patlıcan 

Taze bamya 
Taze domates 
Taze dolmalık biber 

18000 

4000 
10000 
3000 

20 temmuzdan birinciteşrin 
ıonuna kadar 

Aguıtoı başından ,, 
,, " " 
" . " 

Yulumcla cinıi, miktan ve alınacağı zamanlar yazılı beş ka-
lem taze ıebze açık ekıiltmeye konmuttur. İhaleıi 27.6.938 pazar
teıi günü Hat 1 l de kor 1&tınalma komisyonu binasında yapıla
caktır. Muvakkat teminatı 283 liradır. Şart'1ame komisyonda gi
rGlebilir. Talihlerin muayyen gün ve uatte komiıyona müracaat
ları ilin olunur, 

Bu işe girmek iıteyenlerin 15.199.66 liralık muva~kat t~~ı
nat ile kanunun tayin ettiti veıilıcaları Ye Nafıa muteahhıthk 
veaikaıı ve tekliflerini aynı ırün saat 14,30 a kadar Komiıyc.n 
Reiıliğine vermeleri lazımdır· 

Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, Eskitehir, lzmir ve Haydar· 
paşa veznelerinde utılmaktadır. (3358) 3-4 

imtiyaz sahibi ve JUi itleri 
Direktiri: lamail Cirit 

BaaıJdıit 7er: ARTUN 8aaımeTı 
Galata Billir eolaılr No. 10 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1663)Jl Abt 2t X U eb'~dında şarab mantarı 

t 00000 " 26 x 48 " " " 
100000 ,, 23 X 35 ,, likör ,, 
1- Yukarıda mıktar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şa

rab ve 100000 adet likör mantarı şartname ve nümune· 
leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 6.VU.938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
aaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn olunur. (3375) 2 -4 

• • • 
1- Cib1li fabrika~rnda haziran 938 iptidasından iti· 

haren altı ay zarfında teraküm edecek 150 ton kadar 

tütün tozu pazarlıkla satılacaktır. 

il,_ Paıarlık l l.Vll.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Satılacak mallar mahallinde hergün görülebilir. 
lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

e yüzde t 5 teminat paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. (3' '4) 3-4 

• • • 
1-- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname 

ve projesi mucibince yaptırılacak kalörifer tesisatı ışı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 6000 lira 50 kurııt muvakkat temi· 

nah 450 liradır . 
lll- Eksiltme 17. Vl.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve proje!er 30 kuruşbedel mukabilinde 
İnhisarlar L ev3z1m ve Mubayaat Şubesiyle Sivas Baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin kendilerinden aranılan kanuni vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (3156) 4-4 

(Dördüncü salıifeden devam) 

Conatr. de chausde en asphalte (Min. Trav. Publics} No 713 
,, bat. adminiıtratif a Karı (Dir. Gen. Monnpoles No 713 

Petrole (Proc. Gen. Yozrat) No 712 
Conıt. pavillon a la foire d'lzmir (Dir. Gen. Monopole1) No 715 
Pain (Procureur Gen. lıt.) No 715 
Drapeaux (Ch. de Fer Etat) No 715 
Constr. de chauuee (Vilayet Manisaa) No 714 
• Morceaux de peaux et cuirı (lntend. Tophane) No 714 
Articles de correıpondance (Minili. Def. Nat) No 725 
Vacoum, huilc Dieıel, motorine ete. (Mun. Akhisar) No 716 
Traaıport de marebandiıeı pour l'armee (Com. Acb. Place Forte 

Tchanakkale) No 716 
Constr. pont en beton arme (Min. Trav. Pub.) No 717 .. 
Legumeı. pain et viande (Dir. Ligue lnstruot . Turque Nourosmanıye) 

No 717 
t-'aia (Proc. Gen. Tekirdagh) No 717 
Petrole, maıout, benzine, rraiue ete. (Oir. Ferme Cultivaıe de Co· 

ton Adana) Ne 718 
Pain (Proc. Gen. Eıkicbehir) No 718 . 
Transport d'articleı monopoliıeı (Oir. Monopolea Konıa) No 720 
Constr. bain, bassin et veapasienne (Municipalite Alltchadagh a Po-

latli) No 722 
Oeuf• (lnt. Tophane) No 72~ 
Pain (lntendance Ankara) No 727 
Charpente et maieriel pr. arroseuse (Municip. lst.) No 728 
Cerise, poule, beurre, ete. (Command. lat.) No 728 




