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r- ABONE ŞARTLARI:-, r Türk iye icin Kuru' ı 
3 AYUGı .ı:;o I 
6 ~ 850 

12 " 1500 
Ecaebi memleketler ıçın 1 

12 aylı~ı 270H 
Sayısı 5 kuruş l Resmimakbuz mukabili olma· j 

Lan tediyat makbül dekildir~ 

SALI 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

GAZETESfi 

21 H aziran 1938 

~ iDAREHAN E -, r Yog-urtcu han, 1 ci k 11 t 

1 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

1 

İLAN ŞARTLARI 
İ t!nehanemizde görüşülü r 

L 
felgr. : lst. MÜNAKASA 

Telefon : 49442 j 
Posta kutusu N. 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

au gün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
a) ~IVl:--::-o=--n~a~k:---a_s __ a_ı_a_r ____________ --=-----~~===.:..:...:..:. ----------~--------------------- a) M Ü NA K A SAL A 

inşaat, TaJ1'irat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

l'olcatta Kaz: ovaaının sulanması için yap. gömenek 
reıülatörü ile sulama kanalı inş. ve ıınai imalitı 

(şart. 50 L) 
Davar tamiri 
Merkez-Kıtırpil-Y eni köyünde 6 tek 9 tip kerpiç 

göçmen evi 
Merkea:kibi köyüDde 12 tek 9 tip kerpiç göçmen evi 
Merkez Karabaş köyünde 50 tek 9 tip ,, ,, ,. 
Ergani Osmaniye kazası merkezinde 21 tek 9 tip 

kerpiç göçmen evi 
rgani Osmaniye kazaıı Harbeto köyüııde 29 tek 9 
tip kerpiç göçaıen evi 
İımil kazası mrk. 75 tek 9 tip kerpiç göçmen evi 
,, ka.ı:asımn An barçayı ·Mehmetli mevkiinde 105 
tek 9 tip kerpiç göçmen evi 

lazı~ mrk. yap. 5 ıınıflı ille okul binası inı. 
ınnsra limanında Mağruk Şahin ve Rize vapurları
nın çıkarılarak limanın temizlenmesi 
eşi l köy iatuyon binası önünde beton asfolt pist inş. 
ra:urumda yap. sinema binasının kar gir inş . 
nlı:ara Mrk. lnönü okulunun tamiri 

,. ,, fltelcin ,, bahçe davarı inş . 
Öııü okulunun bahçe dıvarı inş . 

telcin okulunun tamiri 

kapalı z. 1225000 

aç . eks . 
paz. 

" ,, 
,, 

,, 

,, 
,, 

2403 92 
3435 48 

6870 96 
78629 
120'l 1 18 

16604 82 

42943 50 
60120 90 

kapalı z. 38000 

" 

" ,, 
aç. ekı. 

,, 
" 
" 

18172 53 
400(0 -

9498 82 
1816 51 
1960 76 

749 53 

llaçl1r, Klinik ve ispençiyari al at, Hastane Lev. -
aftalın: 200 k. paz. 

Elektrik-Hava azı-Kalorifer {tesisat ve malzem~si) 

ıtıpul tenviratı umumiye için 

~:ı~:;~örü ve dinamo Erzurum şehri elektrik is

tihsali ;çin 
ıurum ıelıri elektr ık tesisatı işi 

M cosucat, Elbise, Kundura, Çamaşn "_:!· 

ÜL havluıu : 14000 ad . 
ııme: 434 çHt 

Nakliyat-Boşal tma-Yüklelme -
şya nakli 
rat eşyası nakli 
Ömür nakli: 7500 k . 

11, b ukat Benı.in , akine yagları v, s. 
l'i< :r 1 - --

di kok kömürü: 1v77 t . (şart. 129 kr) 
. ıc - u~ ru-· 6415 t. (tart . 417 kr) 

avamarın om · 
enzın: 210 teneke - ırazyatı: 400 teneke 

eşe odunu: 40 t. 

ekkiri hayvanı 
h l · ı r 1 komotifler için ateş tuğlası: 660 a1 

u te ı ıp o . 200 d k" " k 
d b- - k uhabere çanta~;ı. a . . uçu ez en uyu m d 

t 200 ad • avukat çımtuı: 70 a · · 
para çan a11: · O d 

aç. eks. 

kapalı z. . 62500 

aç . ekı. beh.U 36 

,, 

aç. eks . 3027 50 
7017 50 ,, 

" 

kapalı z. 25752 -
83395 

" aç. eks. 

• 

paz . 
1872 aç. oM. 
1715 50 

" 

180 50 
257 66 

515 3'l 
2147 17 
901 21 

1245 36 

3220 76 
4509 07 

12850 -
1253 25 

1363 
3000 

4688 -

367 50 
358 O:> 

227 -
526 -
140 63 

1931 40 
5419 75 

85 

140 40 
128 67 

77 63 

Nafıa Vekaleti 

lı.mir Belediyesi 
Diyarbakır Valiliği 

• 
" 
• 

" 

.. 
" 

Elazıi Nafıa Müd. 
lst. lJeniz Ticareti Mü<l. 

,, Nafıa Müd. 
Erzurum 1mar Birliii Başk 
Ankara Valili fi 

" 
• ,, 

lstanbul Komut. SAK 

ı!.WtJro-,i· ,f.\~ı.-.u11"'ti . --.. 

Erzurum İmar Birliği Başk. 

M M. V. SAK 
lstanbu\ Beledıyeaı 

7-7-38 

5-7-38 
4-7-38 

4-7-38 
4-7-38 
4-7-38 

4-7-38 

4-7-38 
4-7-38 

6-7-38 
7-7-38 

ı t-7-38 
12-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7·38 

24 6·38 

1 "7.,!lQ 

15-7-38 

S..7 -38 
5-7-38 

Dıyarbakır Jndr. Kom. SAK 27-6-38 
'18-6-38 

" 5-7-38 
O . D. yolları lzmir 

Ask . Fabr. U Mud. Ank. 11-7-38 
9-7-38 

" "27-6 38 Diyarbakır Uray ı 
Edirne Kültür Oir . 29-6-38 

lzmir Lvz . SAK 
6-7-38 

D.D. yol. H . paşa 
8-7-38 

" 

8-7-38 
" 8·7-38 

ıs -

ıs -
14 

14 
14 
14 

14 

14 
14 -

15 -
16 -

15 
14 
15 
15 -
15 
15 

9 -

, "l 

15 

11 
14 

9-
11 -
15 -

11 -
11 -
11 -
10 -

10 30 
10 30 

ın 30 
10 30 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Elbığ Valiliğ'inden: 

Elazığ merkezinde yeniden yapılacak 33 bin lira muham nen be 
delil bet sınıflı ilk okul binaaı inşaatı tadil edilen proje ve şart· 
namHine göre ve vahidi kıyaai fiatları Üzerinden yeniden ve 
kapalı zarf uaullle eksiltmeye konulmuttur. 

Bu ite aid enak şunlardır. 
A- Bay1ndırlık işleri ıreoel şartnamesi, B - Yapı işleri umumi 

tarlnamesi, C- Husuıi şartname, D - Eksiltıne şartnamesi, E
Mulıanlenarne projesi, F Ketif evrakı ve vahidi kıya.ii fiatlar 

G- Projeler 
lıtekliler l:u evrakı Elazığ oafıa fenni müdürlüğünde i'Örebilirler. 
Ekıiltme 6 .7.938 taıihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te 

Yilıiy«it daiıni encümen daireıinde yapılacaktır. 
Ek11ltmeye girebilmek için isteklilerin 28>0 liralık muvakkat 

temina~ı gösterir Ziraat bankası makbuzu veyahud banka mektubu 
vermeai ve bundan başka atatıda gösterilen vesikaları ibıaz et
meai lazımdır. 

A - Nafıa Vekıiletioden alınmış laakal 2500 lıralık müteahhitlik 
B- 935 yılına ait ticaret odası vesikası 

veıikaaı. 
C- inşaat müddethce intaatın fenni mes'u!iyetini deruhte e· 

eec11k bir müheııdis veya bir fen memuru istihdam edaceğine 

dair noterden musaddcık taahhütname. 

Diyarbakır Valiliğinden : 

Vilayet merkuine bağlı Kıtırpil - Yeni. Kabi ve Karabaş köy· 
!erile Bismil kazası merkezinde ve Anbarçayı - Mehmetli mev
kiinde ve Ergnni Osmaniye kansı merkezinde ve Harbeto kö· 
- · --~ - . ıo H ~~ aın ıuuııl \:.\I •u '5'""" ·-

rarnameye tevfı kan az.ıran 
4 

T z 93R tarihine mu· 
münakasaya çıkarılmış olduğund14and emmlıukl.. ihale edilecektir. 

. - ·· t tam e pazar .. 
ıadif pazarteaı gu~u saa . .. • d b adet tek 9 tip kerpiç evle-

Merke:ı. Kıtırpıl - Yenıkoyun e . ·k-
. b d ı· 3435 lira 48 kuruş, muvakkat temınat mı 
rın muhammen e e 1 

tarı~:r~!i:aK:ik:~;:~;; 12 adet tek 9 tip kerpiç ~vlerin i~:;ı 
hammen b~deli 6870 lira 9ö kuruş, muvakkat temınat m 

515 lira 32 Kkurubştur~ .. - de 5':> adet tek 9 tip kerpiç evlertn mu-
Merkez ara at oyun . "kt 2147 lira 

hammen bedeli 28629 lira, muvakkat t •mınat mı arı 
17 kuruştur. k . d 2\ adet tek 9 tip kerpiç 

E ani Osmaniye kazası mer e7ın e . t 
~g b d r 1202 l lira ıs kuruş, muvakkat temına 

evlerıo muhammen e e ı 
miktarı 901 lira 21 kuruştur. .. " de 29 adet tek 9 tip 

Ergani Osmaniye kazuı Harbetll koyu kk t 
. 1 . hammen beddi 1660t lira 82 kuruş, muva a 

kerpıç ev erın mu 
teminat miktarı t245 li~a d3S 7~ur~:~u~~k 9 tip kerpiç evlerin mu-

Bismil kazası merkez.an e a kkat te!11inat miktarı 
hamnıen bedeli 42943 lira 50 ku·uş, muva . 

3'220 lira 76 kuruştur . M h .. tli mevkiiode \05 ndet tek 
B. ·ı k nın Anbarçayı - e m. 
ısmı ~zası . bedeli 60l'l0 lira 9J kuruş, mu-

9 tip kerpıç evlerın muhammen 
vakkat teminat miktarı_ 450~dlir~ 7 ktu::::~;;i görmek için tafıl 

T 1. \ · lA fennı v• ı arı şar n 
a ıp erın p anı -- l b 1-Ankara Elaziğ ve Samsun 

günlerinden maada her gun stan u . . 

iskan müdürUiklerine mürac:~ı~!:~'~'~!::~eler Diyarbakır iskan 
evrak para çantası torbası: 1 a . 

ı\rabalı merdiven: 1 ııd. 
1035 -

" 318 75 4250 
,, 

Devlet O. yol. Ank. H paşa 7-7-38 15 
Yaptırılacak bu evlere .

1 
ğ' den bu kerestelerin be-

ml düriyeti anbarından ayneı~ v;8e::i~n muhammen bedeli hari
deli 7 mıotakada yaptırılaca abyoni (takviye sepeti) lOOO ad . 

stüpü renkli ve beyaz: 130 t. (şart. 182 kr) 

S 
. . ht \' f tul ve kuturda 192 t. çelik 

u tesisatı ıçın mu e ı 

su boruları "' d . - 44 x 25 mm: 15 t. • yumu· 
,r umuşak lama emırı · k d · t l 5 . l 

6 
. 5 t _ yumuşa emır e 

şak demır le m 81• • 

mm: 1 t. 
Ham maıneıil: 350 t. 1 d 
Ana ıaatı: 1 ad. - teı.y"ınatlı ve sütun u ~.ey ~n ~a-

. l tertibatı ılavesı, oto-
atı: 1 ad. - ana saata ı1ınya 8 b . l'k 
mat ık tenvir tertibatı, siren: 1 ad. -- e_yıır ı -
dixel motörii: 1 ad. - 220 voltluk muten~vıp c• 

l d. mo' 1 ad ve bunların monta}' reyan ı ına • · 

,, 2730 -
kapalı z. 36400 

·22000 1650 
n 

aç. eks. 4200 315 -

3800 - 285 
,, 2}5 

aç. eks. 3000 -

~rı'ilk, Zahire, Et, Sebze v. ~ . 

Süt: 5000 k. (teaıd) 
'f oR-urt: 4000 k. 
F.rlcek koyun eti: 4000 k. 

it . o 14 53 -
" o 17 50 -

,, o 50 150 -

,, o 10 79 -

Elemek: 7000 it. 
F.ruk ve ıeb:r.e 
Bulgur: 42250 k. 
Arpa 35 t. 
'f oğurt: 40 t . 
Koyun eti: 1500·25 O k. (temd) 
Sadeyağ: 1,6 t. (temd) 

aç. eks. 
380 55 

kapalı z. 5070 -
aç . elı:s. 1400 - 105 

kapalı %. - - 390 

eks. k. o 35 aç. 
1 -,, ,, 

Erzurum lmar Bır:iği Baş le · U-7-38 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 8 8·38 

7-7-38 
" Birlıği Başk . 11-7-38 

Erzurum İmar 

Te'ıtirda2' Vıliyeti 
27-6-38 
27-6·38 ,, 
27-6-38 ,, 
27-6 38 

• 29-6·38 E.dirne Kültür Dir. 
5-7-38 

lzmir Lvz. SAK 
Belediyesi 15-7-38 

" ı-7·38 Çanakk ıle Mst. Mvk. SAK 

Kayseri Kültür Dır. 23-6-38 
23-6-38 

" 
(Devamı 2ici aayfede) 

ıs 

10 

10 
16 

15 -
15 -
ıs -
15 -
10 -
10 30 
16 -
11 -
10 -
ıo -

cindedir. . b k 1· k- mu-düriyetiode yapı\a-
• k Dıyar a ır ' an 

Paıarlıgın son aran l . bedeli keşiflerinin miktarı-
cağından talihlerin alacakkldarı ekv eıın_ı teminatlarını malsandığına 

.. 'h \ ününe a ar anun A 
na gore ı . a e g . . ak etmeleri ve ayrıca keşif, plıin, fennı ve 
yatırarak ıhaleye ıştır . 1 . o·yarbakır lıkan müdürlü· 

1 · ·· mek ısteyen erın ı 
idari şartname erı .go\ k • 1 klarına müracaat edebilecek-
ğüne Ergani ve B11mı aymaıum ı 

}erdir. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğilnden: -
. .. - t 15 te lstanbu\da Nafıa mu-

11.7.938 tarih pa:ıar~eıı gunud saa d , 18172 S3 lira keşif bedelli 
dürlütü eksiltme k~mııy~.nu_ od asın ~ k beton aıfalt pist in-
Yeşi\köy istasyon bınası onun c yapı aca 

n k ·ıt ey• konulmuştur. 
şaatı kapalı zarf usu ı e e s~ 7 k . \ . genel husuıi ve fenni 

Mu\tavele~ eksi~tmek, bi?~ul~ı:sa'! :~na mü~eferri diğer evrak 
•artnamelerı, proıe, ~ş 
dairesinde görüle-cektır · 

kk t t · t 1363 liradır . . Muva a emın• 15 bin liralık bu ışe 

t .1 . k\'f ektubları ve en a:r. 
ıteklı erın te ı m . "d l . d lun• olduTwu vesikalarla 

. t ğ a daır ı are erın en a ., 5 
benzer ış yap ı ın . d l 938 senesi ehliye-t ve ticaret 

N f V kih~tın en a ınmış • 
istinaden a ıa e l fl 11 7 93g pazartesi günü saat 

. kalan ve kap ı :ıar arını .•. 
odaıı veaı f -d- lü.Trilne vermeleri li:ıımdır. 

\ 14 e kadar lıtanbul na •• mu ur • 
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Mutfak yumurtası: 90400 ad .- rünl6lc yumurta: 140000 
(temd) 

_ beb. 0,01,50-0,04 767 48 lst. Sıhhi Müee. AEK 6-7-38 15 30 
••• ri~ 

alınacaktır. Bak: Mütefer 50 adet manyetolu masa telefoau 
Limon: 10000 ad. (temd) 
Yumurta: 17000 ad. ,, d) 

,, 22755 ,, limon: 9125 ad. (tem 
Yu(af: 18 t . 

pH. 

" ,, 

200 -
340 -

255,50-182,50 
k. o 08 

15 -
26 -
33 --

110 -
2205 -
4850 -
4404 50 

lstanbul Komut. SAK 
,, 
,, 

Eaniyet U. Mild. Ank. 

27-6-38 
27-6-38 
27-6 ·38 
7-7-38 

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

sütununda DDY ilanana. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Milli Müdafaa Vekaletı a ı~a ma 

4000 
taııe Kuru ot: 840 t. (şart 2 L) 

Yulaf: 1200 t. ,, 1 ., ., 
Koyun eti: 139800 k .• sığır eh 500 le . 
Arpa: 669140 k . • saman: 738031 k. 
T L • ., 4000 le _ kesme 9eker: 900 it . o.z şe .. er. "' · 
Elemek: 67000-83750 k. . 
K t .• 120 s t .• dag-lıç etı : 75 t. • koyun araman e ı. ' le ) 

eti: 31 ,8 t. _ sığır eti' 53 t. (şart. 603 r 

kapalı • · 
,, 
,, 
• ,, 
.. 
,, 

471 -
9049 -

,, 
Kırklareli tümen 
lstanbul Belediyesi 

" ,, 
Kayaeri C. Müddeiumum. 
lst. Sıh. Müeı. SAK 

11-7-38 
~-7-38 

8-7-38 
7-7-38 
6-7-38 
1-7-~8 

6-7-38 

15 -
15 -
16 -
16 -

A • S t ı Komisyonundan: 

Her bir taaeıine t.abmin edi!;n :•::aa:ae:;:ut:!:~mluştur. 
yüz havluıu açık ekııltme ıure ı ~ - 11 dedir. 

İhaleei 8 temmuz 938 cuma ııunu Hat 

lık teminatı 367 lira 50 kuruttur. herııün "tleden so.,r' 
Enaf ve tartnamHi bedelıi:ıı olarak o 

MMV ıatmalma komlıyonundan ahnır. 

• 
Ekmek: 5 t . (temd) aç . eh. 
Süt: 9,4 tr ., ,, 
Yoğnrt: 21500 ki1e (temd) 

2175 -
752 -

1075 -

163 13 
56 40 
80 63 

lıt. C. Müddeium. 
,, 
,, 

14 -
14 -
15 -

• • 1 
434 'f . alınacaktır. Bak: lst. Beled. ill\n an~ çı t ç1zme _ 

b) Müzayedeler 

Çam keresteıi: 508 ad. . 
Fort marka müıtamel otoaobıl 
Fotin: 256 çift • benir deriıi : 
Bidon ve çuval 

1 ad. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş. 

ac;. art. 
,, 
,, 

pu. 

Tokatta Kaza ova ının sulanması 
Rerrülatörü ile sulama kanalı inşaat 

bedeli 1220000 liradır. .. fi -aat 
Ekı:siltme 7.7.938 tarihiue ra~tlıyan perşembe g_un ·,_ 

ıçın yakılacak gömene~ 

ve sınai imala.tı, keşıf 

.. d .. l .. bü sueksıltme .. o· 15 te Nafıa veka.leti Sular umum mu ur u" 
misyonu odasında kapalı z rf usulile yapılacaktır: . 

İsteklıler eksiltme şartnamesi, mukavele pro1es1,. }bay~~ 
dırlık işleri genel şartnamesi, fenn~. ş~.rt~ame ve p~~Je er 
lıra mukalıiiinde sular umum müdurluğunden _alabkılırler. k 

. . k · kl"l · 50500 lıralı muva · Eksiltmeye gırebılme ıqte ı erırı . . . 
. -· 400 hin liralık Naf:a su ışlerını ve-kat le mı nat verme~ı ve . . l 

ya buna muadil nafıa işlerini. tııı?~üd edıp muvaffa~ıy~ta~ 
bitirdiğine ve bu kahii nafıa ı:.ılerım başarmakta fe~m . 
hiliyeti olduıruna dair nafıa Vf•kaletinden alınmış muteahkhık 

'k ·ı ·ı.raoz etme i l teklilerin t ·klif mektublannı yu ar-ve ı a~ı u • · .. d .. 
da azılı :,aatten bir saat evveline kadar bular umum mu ur-
lüuJne makbuz mukabilinde v~rmeleri lazımdır. Postada olan 
ge~ikmeler kabul edilmez. 

-----
t .. m1r BP)P.dive md '1 ~ 

rlar uzaııan kanalizasyonun 2 yan rluvarlarının tamir ve 
yük tılmc i Vf"' üzerinin beton arrne kapaklarla kapatılma!;ı 
baş ıııühencli lıkt n tedar ik t:rliJı'cek kP.şif ve iiartname~i 
veçhi le açık ek:;iJtrııeyc konınu~tıır. İlıale ·i S. 7. 938 salı gü

nü saat 16 dadır İ~tırak etrnek istiyrnler 180 lira 50 kuru~
luk muvakkat temirıat makbuzu \'eya bıuıka tP.mint mektu
bu ile söylenen gün ve aatte encümene gelider. 

• 

Erzruın imar Birliği Ba4kanJıtından : 

295 40 Çanakkale Orman Batmii~.' l-7-38 

Denizbank Y al~va Kap. Mud. ~~1~: 

M. M. V. S~ Kal. Ank. 2-7-38 Aılc. Fabr. Tıc. 

222!!&! 

10 
14 

. . k alı zarf usulile eksilt-çıkarılarak limanın temızlenmesı ap 

meye konmuştur. . ü qaat 16 da talip}.,. 
İhale 7 temmuz ?38 per~embe gü~an - 1253 lira 25 ku· 

. . .. d 7 5 t,.mınatı muvakkate o 
rının yuz e ' b k ktubile mezkür gün ve sa
ruşa aid makbuz veya. an ~ mM:.d .. ı··rnde komisyona ve 

G ı t d Deniz Tıcaretı u ur u"u 
atta a a a a . l . İd re subesine müracaatleri şartnameyi görmek ısteyeu erın a ... 
ilan olunnr. 

lıaçlar' Klinik ve ispençiyari ala~.:_ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

0 ·· ·i cribi 200 Komutanlık birlikleri için mevcu n.umudn~ls k fle 
. . K tanlık amba ına te:::ılım e ı me sure ı 

kilo naftahnın omu .. .. .. . 9 ·ı IO arasında 
rlıbı 24 haziran 938 cuma gunu :::ı,\,1t ı e , 

PF,az:ıı '< f.da konı utan ' ık satı nal ma komi:::ıyon unda ya~ılacalctır. 
ın k · · gelmelerı İsteklilerin belli gtin ve saatte omısyona . 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

I Tenvirata umumiye için alınacak ampüllerin n~vi ve mıkta
riyle muhammen bedeUeri &fağıda gösterilmiş olup ampüllerin 
ahnmuı 17.6.938 tarihinden itibaren on beş gün ekıiltmeye kon· 
muştur. 

İbaJeıi 1. 7.938 cuma günü saat üçte belediyede yapılacaktır. 
Eksiltmeye ittirak edeceklerin yüzde 7,5 dipozitoauou daha ev

velden belediyeye yatırmaları lizımdır. 
Fazlıı malumat almak iatiyenlerin belediyeye müracaatları iJin olunur. 

Mum 
Kuvveti 

25 
40 

Adet Muhammen 
Aaa-ari • Azami 

700 1000 

Nakliyat: Boşaltma. Yükletme ve s. 

Diyarbakır Jandarma Konak ~omutanlığından: r ,, .. ~ 
D bakırdan j. birliklerine 938 mah yıh ıoouna k~d~ nıı:ıı'-

. l' . k kıiltmeye konmuştur. u a 
edilecek etya nak ıyeıı açı e kkat teminatı 227 liradır. r 
bedeli 3027 lira 50 kurut v~ m~v~ . kona ıoda 1•P 

Ekıiltme 27.6.38 pazartHı gunu aaat 9 da J· t ' 
lacaktır. h ün ye 

fateldllerin tartnameyi okumak üzere erı . 
muktazi YHaikile komiıyona müracaat etmelerı. 

-,,oııı ihale ıu 

• ı~J 
• • D b k · konatıadan muhte ıı 938 mali yılı ıonuna kadar · a ar l· . _ i k•P' 

birliklerİnıil vHaitle sevk edilecek eratm nakhyeb u~r~tl;~l7 Jir' 
zarf uıulile ekıiltmeye konmuttur: Muhammen e e ı 

50 kurut muukkat teıninah 526 lıradar. k b' od• 1' 
Ek.füme 28.6.38 •ah günü ıaat 11 de j. kena ınası I 

palacaktar. 
1 

ü eaatinde te~ İatekliler fartname mucibince iha e g n ve 

mektublan ve teminatlarını komiıyona vermele~. t ör•''' 
Şartaıtmeyi görmek Gzue iatekliler hergün ona a m 

etmaleri illn olunur. 

İzmir Devlet Denıiryollarandan: k tı~ 
İfletmemiz Ortaklar i.tasyon deposuna bir ıe~~~e -gel::b•''~ 

'b 7500 ton maden kömürünün vagonlardan o~ur 1ıötıl 
r 1 en . . . tif yerınden r kürek ile boıatılmHı ve iıtif edılmesı ve ıs halle .,, 

·ı ·ı 15 metro mesafede bulunan ma .,,o kovası ı e azam . b it 1 sı •1 ~ 
li ve el vinci vaııt88iyle lokomotif tenderlerıne o•: ~ ~· i ıflt 
ihale•i 5 temmuz 938 aalı a-ünü ıut 15 te Alsaoca ınc 
me binHında açık ekıittme ıuretile yapılacaktır. . ff ed 

Beher ton kömüriln vai'ondan yere bo,altalması. vt~f ıs ;eriııd~ 
meai için tahmin edilen bedel 10 kuruş v.e ı\ı Jtrıı• 
15 metre mesafeye nakil ve lokomotif tenderıne o9a 

için tahmin edilen bedel de beher ton için 15 kuruı~r; teııl'ıı' 
Bu ite a-irmek iıtiyenlerin 14063 kuruşluk muva a dörd~o 

vermeleri ve kanunun tayin ettiii .v~~i~ala·~-:~.~~~~-~~b•"" d' 
beyanname ile ayni gün 1aat 15 te komiıyona müracaatlar• 
zımdar. Şartnameler İzmirde Aluncakh Sekizinci işletme b•o 
sında ıekizinci ifletme komiayonuudan parasız alınır. 

Mahrukat Benzin-Makine ya&iarı ".·..!:... 

Aıkeri Fabrikalar Umum MüdürHiğünderı: 

60 
75 

1200 1500 
250 350 
150 200 

bedeli 
40 
44 
57 
68 
82 

Tahmin edilen bedeli 83395 lira olan 6415 ton la"'d' 
rin kömürü askeri fabrikalar umurn müdürlüğü Aok9

1 satınalma komisyonunca 9. 7.938 cumartesi günü saat 
/ de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname 4 lira 17 kuruş mukabilinde komisyondan~ 100 
150 
250 

60 80 
60 80 
JO 20 

130 
170 

irzurum imar Birliti Batkanhğandan: 

1 rilir. TaJibJerin muvakkat teminat olan 5119 lira 75 Jcıı 
şu havi teklif mektublarını mezkur günde saat IO a ~~ 

1 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nuJll~ 
rah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle IJle 
kur gün ve saatte komisyona mürac~atları. 

Erzurumda yapılacak olan •İnema binasının kirgir intaabnın 
40 kırk bin liralık kısmı vahidi fiat Üzerinden kapalı zarf uı:ılile 
ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 12.7.938 ulı a-ünü ıaıııt 15 te 
Erzrum Belediye Başkanlık odasında teşekkül eden İmar Birliği 
komisyonunda yapılacaktır. fıtekliler teklif mektubları ve Tica -
ret Odası veıikası ve üç bin Jiralık muvakkat h•ıninat mektubu 
veya mektubları ve Nafıa Vekaletinden IRJ8 takvim yılına mah
sus ınlteahhitlik ve.ikalarile birlikte ihale günü •aat 14 de ka· 
dar \mar Birliği Komisyonu Batkanlığına vermeleri ve bu zarf
ların iyice muhür mumu ile kapatılmış olmaları lazımdır. Mek
tupların postada gecikmeleri kabul edilmez. Evrakı fenniyeyi 
Erzurum İmar Birliii Fen Heyetinde okuyabilirler. (•) 

Ankara Valiliğmrlen: 

Erzurum tehri elektrik teıiut iti mevcut ve projeıi ve fenni 
şartnamelerine göre Erzurum tehri için yapılacak elektrik tc.i
Hh 62500 lira bedeli ketif Üzerinden kapalı zarf U•ulile ekıilt
meye konulmuttur. 

1 • • • Tahmin edilen bedeli 25l.'i2 Jira oJao I077 ton 11
1 kok köm6rU askeri fabrikalar umum müdürlüğü A•~•;ı 

satıoaJma komisyonunca 11.7.938 pazartesi günü saat 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. ~ 
Şartname 1 lira ~O kuruı mukabilinde komisyo•d~ 

verilir. Ta!iblerin muvakkat teminat olan 1931 lira 
1 kuruşu havi teklif mektublarını mozkür g "nde saat ıO ( 

kadar komisyona vermeleri •e kendilerinin de 2490 .~1, maralı kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerindeki vesaı~ 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara merkez lrıönü okulunun tamiratı 949 lira 82 
kuruş, İltekin okulunun tamiratı 749 Jira 53 kuru~ kesif 
hcdeJi üzeriııueıı açık eksiltmeye kouulmuştur. 

Ek!!ıltme 7 temmuz 938 perşembe günü ~aat 15 te vila
) et daimi cnctimende hı·r okul için ayrı ayrı yapılacaktır. 

Eksiltmeye gelecdderiıı şartnameyi görmek üzere her 

gün Kiiltur direktörliiğüne ihale günü yüıde 7,5 teminat 
akçelerini hu u"i muha~ebe vezrıcl'>İne yatırarak alacakları 
makbuzla vilAyet dainıi encümenine müracaatları. 

.·,. Ankara merkez iltekin okulunun bahçe dıvara intaatı 1816 
lira 51 kuruş, İnönü okulunun bahçe dıvarı intaat 1960 lira 76 
kuruş keşif bedeli üzerinde açık ekıiltmey:.? kouulmuttur. 

Ekıiltme 7 temmuz 938 perşembe günü .saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde her okul için ayrı ayrı yapdacakhr. Ekıiltmeye gj. 
recekJerin şartnameyi görmek Üzere hergün kültür D. ne ve iha· 
le günü yüzde 7,5 teminat akçelerini huıust muhuebe veznesine 
yatırarak alacakları makbuzla viJiyet daimi encümenine müra
caatları. 

EkıiJtme 15.7.938 cuma günü Hat 15 te Erzurum Belediye Baş· 
kanlık oduında toplanacak imar Birliği Komiıyonunda yaplla
caktır. lıtekliler teklif mektubları ve ticaret odaaı veaikaıı ve 
4688 lirahk muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve elek
trik itleri yaptıfına dair Nafıa V ekAletinden 938 takvim yılına 
mahıuı ahnmıt müteahhitlik vesikuile birlikte ihale günü Hat 
14 e kadar fmar Birliği Komiıyonu Başkanlığına mürocaat eyle
meleri ve zarfların iyice mühür mumu ile kapatılmıt olmalara 
ve zarfların postada a-ecikmelerinin kabul ediJmiyeceği ve evrakı 
fenniyeaini Beletiiye Fen Heyetinde okuyabilecektir. ilan olunur. 

* • ' . . ' 
Erzurum tehri elektrik iıtihuli için dizel motorü ve dinamo 1 

mübayaası ve montajı. ı 
1 • Yu:ıı elli beygir kuvvetindedir. Dizel motörü ile itbu motörün 

çalıştıracağı bu dinamoya ve bu dinamonun şehirde mevcut tesi- 1 
•ata cereyan verebilmesi için icabeden büUin tertibatı ve rnalze
ıne Hbn ahnacakhr. Dinamonun mütenavip cereyanla ve 220 
voltluk olacaktır. 

Diyarbakır Uray Başkanlığından: 
Belediyenin 938 yılı ihtiyneı oJan 2I J teneke benzin ~ 

41)() teneke gaz yağı 6.6.938 tarihind~n itiharerı 2 t gün ıJ1_ 
detle açık eksiltmeye konulmuştur ihale 27.6.9'18 pazarır 
günü saat l 1 de encümende yapılacaktır. ~luvak kat tcJ11İ'1 
85 liradır. Talip olanların bel ~diye encümenine ve :.ar~fl 
meyi görmek isteyenlerin hergün mesai saatlnrında ayıı 11 
muhasipliğine mürncaatlan ilan olunur. / 

f t arıbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
A rna~ra liman nda mnğruk Şahin ve Rize vapurlannın 

2 - Bu motör ve dinamo Erzurum fehrinde 
ıantralında monte edilecek ve mevcut tesisatla 
cakhr. 

nıevcut elektrik 
tecrübeıi yapıla-

3 - Yukarıda enaf ve ıartlar dahilind• verilecek dioam o 
motör ve teferruatının Hrih ve kataloğları göıterilmek fartiJe 
fiatlarının ve mahalline nakli ve montaj tecriıbe için iatenilen 
meblia-ın bir tek!if mektubu He Erzurum İmar Birliti Başkanlı· 
ğına bildirilmeıi ilin olunur, • 

Müteferrik 
-=-

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinde~ 
tıtf Muhammen bedellerile miktar ve vasıflara aşağıda yazılı r' 

gurup malı:eme ve efya her a-urup ayrı ayrı ihale edilrnek iite~ 
hizalarında yazıla gün ve 1aatlerde Haydarpaşeda gar binası i'',ı 
deki aahnalnıa komisyonu tarafından açık ekıiJtme iJe ,,ı 
ah nacaktır. , 

' Bu işe a-irmek iıteyenlerin kanunun tayin ettiti veıailı .. a 
hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme gilıı 
Hatine kadar komiıyon reiıliğine müracaatları lazımdır. 
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Bu İfe ait l'artnameler Haydarpa,ada ıar binası içindeki ko
nıiıyon tarafından paruız olarak datıtalmaktadar. 

660 adet muhtelif tip lokomotifler için atet tutlaaa, mubam· 
men bedeli 1872 lira muvakkat temillBh 140 lira 40 kurut olup 
açık ekıiltmeai 6.7.938 çartamba 1rünü saat 10,30 da yapılacaktır. 

50 adet manyetolu mua telefonu muhammen bedeli 1400 lira 
muvakkat teminatı IOS lira olup açık eksiltmesi 6. 7.938 çartam
günü uat 10,30 da yapılacaktır. 

200 adet bezden büyük muhabere çantaaı, 200 adet küçük 
para çantası, 30 adet kahve rengi 40 adet de siyah renkli büyük 
ve küçük avukat çantuı, IO adet evrak veya para çantası tor
buı muhammen bedeli 1715 lira 50 kuruş muvakkat teminata 128 
lira b7 kurut olup açık eluiltmesi 8.7.938 cuma günü Hat I0,30 
da yapılacaktır· 

Bir adet arabalı merdiven muhamm"n bedeli I035 lira muuk
kat teminatı 17 lira 63 kurut olup açık eksiltmesi 8.7.938 cuma 
ıünü Hat 10,30 da yapılacaktır. 

1000 adet gabyoni (takvıye sepeti) muhammen bedeli 4250 li
ra muvakkat teminatı 318 lira 75 kurut olup açık eksiltmesi 
8.7.938 cuma rünü 1aat 10,30 da yapılacaktır. 

• • • Muhammen bedeli 36400 lira olan 130 ton renkli veya 
beyaz üstüpü 7.7.938 perşembe 2ünü uat 15 te kapalı zarf usu· 
lü ile Ankarada İdare binuında aabn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 2730 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiA"i veıikalaarı, Nafıa müteahbidlik veıikuı ve 
tekliflerini ayni gtın uat 14 e kadar Komiıyon Reiıletine ver· 
nıeleri lazımdır. 

Şartnameler 182 kurut• Ankara ve Haydarpata veznelerinde 
Htılmaktadar. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Satınalma Komiıyenundan: 
15 ton 44x 2,5 mm. yumaşak lama demiri 
5 ton 6 mm yumutak demir tel 
1 ton 5 mm yumuıak demir tel 

Tahmin edilen bedeli 4200 lira olan yukarıda miktarı ve cınıı 
yasılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Ankara Sa
tınalma Komiıyonunda 8.8 938 pazarteıi günü uat 10 da açık 
ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartname para11ı olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 315 lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve.aikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. -----

Erzurum f mar Birliğj Batkanlığından: 
Erzurum şehri için alın•cak olan ıu borularından 1120 metre 

tuldaki boruların 14 kuturları 300 milimetre ve 622 metre tuldaki 
boruların iç kuturları 250 milimetre ve 1799 metre tuludakl bo
ruların iç kuturları 200 milirnetra ve 1435 metre tuldaki boru· 
lana iç k•turtlaki 150 milimetre olmak ve miktarı kafi huıusi 
parçalar tahminen bulundurmak üzere 192 ton ıikletinde çelik 
ek.iz haddeden ııetirilmiş kurşun kalafata mahıuı normal yuvalı 
12·6 metre tullaranda dahilen ve haricen ııcak olacak betonlan
dıktan ıonsa 11cak bitume batırılmıt uçları yan yana olmak üze
re haricen yün keçe ile sarılmış ve kireçlenmit olmak şartile 
Yirmi İki iia Lira muhammen bedelle içme ıuyu borulıtra kapalı 
:ı:.arf uıullle ekıiltmeye konulmuıtur. MezkQr borular Tubzonda tea
lım edilecektir. Ekıiltme 11.7.938 pazartesi KÜnÜ Hat 15te Enurum 
Belediye Ba,kanlık oduında tefekkül eden İmar Birliti Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. istekliler teklif mektubları ve Ticaret Odası 
vesikaaı ve 1650 liralık muvakkat teminat mektubu ile birlikte 
ihale 1rünü .aat 14 e kadar İmar Birliği Komiıyonu Batkanlıtına 
gönderilmeıi ve bu· zarfların iyice mühür mumu ile kapatılmış 
olmaları llzımdır. Poıtada vuku bulacak 1recikmeler kabul edil
nıez. Bu it için fazla izahat almak isteyenler Belediye Fen He· 
yetine müracaatlara (•) 

• * • 
Şehir uatleri ıircn dinamo ve motör mubayaası ve montajı ili-

nı 1 - 8ir adet ana 1aat üç adet tezyinatlı ve sütunlu meydan 
1aatl bir adet ana 1aate sinyol tertibatı ilavesi, bir adet otomatik 
tenvir tertibatı, bir adet siren, bir adet ıekiz beyıirlik dizel mo
lörilc 220 voltluk müte'lavip cereyanlı dinamo .atın alınacak ve 
mahalline monte edilecektir. 

2 - Erzurum şehri için mubayaa edilecek olan mikdar vt! cinı · 
lcri yazılı saat vesairenin tehir dahilinde ırösterilecek mahallere 
monte edilme1i ve işler bir vaziyette teslim 3000 lira muhammen 
bedelle açık ekıiltmeye kenulmu,tur. 
3- Ekıiltme 1 J.7.938 pazartesi güaü 1aat 16 da Belediye Bat· 

kanlıtı odasında toplanacak imar Komisyonu marifetile yapıla
caktır. 

4 Bu ite aid muvakkat t<:minat 225 liradar.-
5- Kanunun eV1afı haiz i.tekliler mezkur aaat ve 1aireye aid 

cvaaf ve şeraiti Belediye Fen H•yetindon alabilirler. (3706) * 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

lstanbul Komutanlığı Satanalma Komisyonundan: 
ihale günü talibi çıkmadığınd&n İltanbul komutanlıtına bağ· 

la Gümütsuyu ve Haydarpaşa baataneleri için utın alınacak mik
larlarlle muhammen tutarları ve ilk teminatlarile ihale Hatleri 
Ve münakau tekUleri aşağıda fÖıterilen tereyağı ile tavuk ve 
Pilicin pazarlıkla ibale1i 23.6.38 çarşamba ıünü yapılacaktır. 

miktarı mub. tutar ilk tem. ihale münaka1a 
Cinsi 

l'ereyatı 
Tereyağı 

kilo lira kr. lira kr. ıaati şekli 
1825 2190 165 15 Pasarlık 
1500 1680 126 15,30 " 
aded 

·ravuk 4500 2745 
Piliç 1500 540 

246 16 
" 

Tavuk 3650 2226 50 217 
Piliç 1825 657 ı 

16,30 
" 

Şartnameleri herıün öğleden evvel komiıyonda göriilebilir. 

Erzincan Aıkeri Satın Alma Komisyonundan : 
22000 kilo 1&de yaj"ı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. 
Tahmin be:leli 24200 liradır. iık teminatı 1815 liradır. iksllt

lnesi 11 temmuz 938 pazartHİ ıünü uat 1 S do Erzincan utın 
ıılrna komiıyonunda yapılacaktır. Şartname.ini her gün ve saat· 
t•n bir uat evveline kadar komİlyona verilmiş v~ ya polta ile 
IÖnderilmit bulunacaktır. İstekliler ihale gün ve uatte komisyon 
bafkanına tecim ve ündüıtri oduana kayıtlı bulunduklarına dair 
"••ika ibraz edeceklerdir. 

MUNAKASA GAZETES 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Miktar Cins 
1000 kilo pirinç (pilavhk 

25 ., yıldız ıehriye 
25 ,, te) şehriye 
25 ,, arpa şehriye 

500 ,, kuru faıulye 
ı 00 ,, kuru nohut 
100 ,, mercimek (çorbalık) 
100 ,, hoşaflık üzüm 
50 ,, kaşar peyniri 

200 ,, beyaz peynir 
200 ,, zeytin taneıi 
500 ,, reçel (Yişne, çilek, 

portakal, ayva, kaysı) 

25 kalem erzaklar. 

Miktarı Cioıi 

200 " 
50 " 
5 " 

500 ,, 

500 " 
10 ,, 

150 il 

150 " 
ıso ., 
100 " 

5 ,, 
300 ,, 

20 ,, 

un 
pirinç unu 
ararot 
kesme şeker 
toz teker 
çay 
irmik 
makarna (çubuk) 
makarna (yaprak) 
çamaşır sodası 

kırmızı biber 
tuz 

İnönü yükıek yelken uçuş kampı itin yukarda yazılı erzak a
çık eksiltme ıurdJle utan alınacaktır. 

lhaleıi 23 haziran 938 perfembe günü ıaat 15 te TGrkkuı~ 
cenel direktörlüğünde yapılacaktır. 

Teslim müddeti: 3 temmuz 938 dir. 
Teslim yeri : ioönü kampıdır. 
Muhammen kıyn:aeti 1170.49 lira, ilk teminatı 87.79 liradır. 
Şartnameıi her ııün Türkkutu genel direktlSrlüğünde ı<Srüle-

biiir. İeteklilerin belli iÜn ve uatte nuik ve teminatlarile ha· 
bulunmaları. 

* "' * 44 t. toz şeker ile 900 k. kesme şeker alanocakhr. Bak İat. 
Beled. ilanlarma. 

• • * 
Koyun ve ıığar eti ahnacakhr. Bak İ.t. Beled. ilanlarına. 

• • • 
Arpa ve saman alınacaktır. Bak lst Beled. İlanlarına. 

j İnhisarlar U:. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pa
zarlıkla alınacaktır. 

il- Pazarlık 23.Vl 938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 13 te Kabataşta Levaum ve Mubayaat Şube
sindeki Ahm Komisyenunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edil~n gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleori ilan olunur. (3394) 4- 4 

• • * 
1- Şartnamesi mucibince 600 ton çavdar sapı pa· 

zar hkla alınacaktır. 
11- Pazarlık 24 6.938 tarihine rastlıyan cuma günU 

saat ı 1 de Kabataşta Levazım ve M.ıbayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3392) 4-4 

Mahalli Keşif 
bedeli 
L. K. 

Göle 9674 75 
Tortum 9542 09 
Hasan kale 927~ 54 
Arpaçay 10376 60 
Ağrı ıOl 29 38 
Ardahan 1 1154 12 
Iğdır ı 0853 09 
Doğu l 0653 09 
Beyazit 

• • • 
Mu,akkat 
teminatı 

L. K. 
725 61 
715 66 
695 4• 
778 25 
759 71 
836 56 
798 99 
798 99 

Şartname 

bedeli 
L K. 
- 49 

47 
41 
52 
51 

- 56 
-54 

54 

Eksiltme 
sa atı 

ıo 

10 30 
1 1 
14 
14 30 
15 
15 30 
16 

Çıldır 10376 60 778 25 52 16,30 
1- Yukarıda is!mleri yazılı mahallerde şartname le 

projesi mucibince yaptırılacak id Jre binaları inşaatı ihale 
edilemediğinden yeniden ve ay ı ayrı pazarlık usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

2- Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarıada 
göster ilmiştir. 

3- Eksiltme 1.7.938 tarihine rastlayan cuma günü hi
zalarında yazılı saatlarda Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname ve projeler hiz.alarında yazılı bede!lerle 
inhisarlar Levazım vo Mubayaat Şubesile mahalli inhi
sarlar İdarelerinden alınabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatlarda yüzde 7,5 güvenme.paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (3604) 2-4 . 

İstanbul Br lr1 dıy~~' llanl;\rl 

Beher metre murabbaına 5 lira kıymet biçilen Beşik
taşta Sin11ıpaşa mahallesinin Ortabahçe sokağında 2 met
re yüzlü 33 metre murabbaı sahalı çıkmaz yol satılmak 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazim 
Müdürlüjünde görülebilir. İstekliler 12 lira 38 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5.7.938 1alı 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8.) (3749) 

• • • 

Sahife 3 

İtfaiye Amir ve efradına yaptırılacak 434 çift çızme 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Bir çift çizmeye 1 1 lira be
del tahmin edilmiştir. Çizmenin nümuuesile şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İıtekliler 2490 N.lı 
kanunda yazılı vesika ve 358 lir.ı 5 kuruşhık ilk teminat 
makbuz vaya mektubile beraber 5 7.938 salı günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3744) 

• • • 
Bir kilosunun muham. 

Kilo bedeli 

•4000 Toz şeker 26 50 
900 Kesme ıeker 29 50 

H-.susi İdare ve Belediyeye bağlı hastane ve diğer 
•ıhhi teşekküllerle yatılı okuHar ve mülhak bütçe ile ida
re olunan müesseıelerin hususiyetlerine göre mahallerine 
kadar teslim edil~ek ve her türlü masrsfı müteahhide 
ait olmak üzere lüzumu olan ve yukarıda miktarları ya· 
zıh kesme ve ·toz şeker kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 6.7.938 çarşamba günü saat 15 te Dai
cri Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N.lı kanunda 
yazılı veıika ve 894 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf-
lar kabul olunmaz. (B) (37 47) 

.. .... 
Bir kiloıunun 

muham. bedeli 
ilk 

teminatı 

Temizlik işleri ve diğer mües· 
sesat hayvanlarına 669140 
kilo arpa .( kr. 75 sa. 2383 81 

Temizlik işleri ve diğer mües-
ıesat hayvana tına 73803 l 
kila saman ı kr. 1 107 04 
Yukarıda miktarile bir kilosunun muhammen bedeli 

yazılı arpa ve samau ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 7.7.938 perşembe günü saat 15 te 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda 
yazılı vesika ve hizalannda gösteril f! n ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat l 4 e kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. B:ı saatten sonra verilecek zarf· 
lar kabul olunmaz. (B) (37 48) 

• . ... 
Bir kilosunun muham. 

Kilo bedeli 

139800 Koyun eti 45 kuruş 
500 Sığır eti 36 ,, 

Hususi idare ve Belediyeye bağlı hastane ve diğer 
sıhhi teşekküllerle yatılı okullar ve mülhak bütçe ile ida· 
re olunan müesseselerin hususiyetlerine göre mahallerine 
kadar teslim edilm k ve her türlü masrafı müteahhide 
ait olmak üzere lüzumu olan yukarıda miktarlarile mu
hammen bedelleri yazılı koyun ve sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8.7.938 cuma günü saat 
15 te Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 N.lı 
kanunda yazılı vesika ve ıt404 lira 50 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını 
havi kapalı zarflannı yukarıda yazılı günde saat 14 e 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olu maz. (B) (3755) 

4iiJıt.:.:;;T :zrer 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinıi Mikdarı Beher kilo lık Ekıiltmeoin 

kilo tahmin B. teminatı yapılacağı 

kr· Lira Kr. gün ve Hat 

Silivri yo· 34 500 19 491 63 29.6.938 çarşamba 

ğurdu günü saat 10,30 da 

Sotan 32 000 5 25 647 10 29.6.938 çarşamba 

Patates 49 500 7 50 günü uat 10,45 te 

401 07 29.6.938 çarşamba 
Tereyağ 4 650 115 1rünü saat 11 de 

Komiıyonumuza bağla yatılı liselerin mayıı 939 sonuna kadar 
ihtiyaçları olan yiyeceklerin kapalı ;r;arf usuliyJe ek•iltmeye kon
muştar. Bu buıusta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü biouı içinde toplanarı 
Liıeler Alam, Satım komiıyonunda yapılacaktır. 

istekliler iJk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası ve
ıikalariyla 2490 sayıla arttırma, eksiltme kanunun tarifn tı dairesin
de hazırhyacaklRrı teklif urflarını yukarıda yanlarında gösterilen 

belli 1aatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri. 
Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğ'ine yatırılacaktır ve 

Liseler Ahm, Satım Komiıyonu Sekreterliğinden görülüp öğre· 
nilir. (3495) 3-4 

imtiyaz tabibi n yazı itleri 
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Adreaae T~legraphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'a~udicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
previıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargeı 
Jours 

Construction-Reparation- Trav . Publics-Mafe~iel de Construction-Cartographie 

Conıtruction du regulateur Gomenek pour l'irri
gation de Kozova dependant de Tokat du cınal 
et de seıı travaux d'artıı (cah. eh. L. 50). 

Conıtruction mur. 
Construction bat.:ecole 5 classes a Elaaig'Ue. 

., maiıonı en maçonnerie pour İmmigre• 
6 aimples et 9 doubles aııx villagıs Merkez, Ke
terpil et Yeniköy. 

Constr. maiaons en maçonnerie pour immigres 12 
ıimples et 9 doublet au village Merkeı: kibi 

Conatr. maiıons en maçonnerie pour immirreı 50 
simpleı et 9 doubles. 

Constr. maisons en maçonnerie pour immirreı au 
chef licu du Kaza Osmaniye d'E.rgani : 21 ıim

plu et 9 doublea. 
Constr. maiaonı en mıçonnerie pour immigreı au 

village Harbeto du Kaza Osmaniye d'Ergıni 29 
simples et 9 doubles 

Constr. maisons en maçonnerie pour immirreıı au 
cbef lieu du Kaza Biıımil 75 ııimples et 9 doublu 

Conıtr. maisons en maçonnerie pour immirres n 
l'endroit Anbar9ayı·Me hmetli du Kaza Bismil. 

Conıtr. batiment cine en maçonnerie a Erzeroum 
,, piste en beton asphalte devant bitiıse ata-

tion Yechillı.ıuy 
Renflouement bateaux Chahine et Rizô echoues au 

port d' Amasra et dragage. 
Reparation bitiment ecole lneunu. 

,, n ,, llte\tin 
Conatr. 111ur du iardin de l' ecole lltekin. 

" " 
., n .. .. Ineunu. 

Pli cach 

Publique 
Pli cach 

Gre a rre 

., 

.. 
• 

• 

,, 

., 
Pli cııch 

" 

Publique 

" .. 
• 

1225000 -

2403 92 
38000 -

3435 48 

6870 96 

28629 

12024 18 

1tı604 82 

42943 50 

60120 90 
40000 -
18172 53 

749 82 
·149 53 

1816 51 
1960 76 

50500 -

180 50 
285U -

2S7 66 

515 32 

2147 17 

901 21 

1245 36 

3220 76 

4509 07 
3000 
1363 -

1253 25 

Minist. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 

Municipalite lzmir 
Vilayet Elaı:igue 
Vilayet Diyarbakir 

" 
,, 

,, 

.. 
• 

" 

5-7-38 
6-7-38 
4-7-38 

4·7-38 

lı-7·38 

4.7.38 

4-7-38 

4-7-38 

" 4~~8 
Presid. Union "-estauration Erzerounı 12·7-38 
Dir. Trav. Pub. lıtanbul 11-7·38 

Dir. Com. Maritime Iıtanbul 

Vilayet Ankara 

" ,, 

" 

7·7-38 

7-7-38 
7-7·38 
7-7-38 
7-7-38 

Produits Cbimiques et PharmaceutLques · lnstrumenll Sao~aires-f ourn!ture peur Hipitaux 

Naphtaline : 200 it. Gre a rrc 

Electricitc·Gaz-Chauffaıe Central (lnstallation et Materiel) 

Ampoules electriqueı. Publique 
Tabl-e telephoniqııe a mııfneto : 50 p. 
lnstallation electrique a la ville Erzeroum. 
Moteur Diesel et dinamo de 220 wolt neceasaire 

pr. l'iostııllation Clectrique de la ville Er:ıeroum. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuir.s. 

Esııuie·mainıı: 14000 p. 
Bottines pour pompierıı: 434 paires. 

Transport- Chargement - Decbargement 

Transport de di verseı marchandiııes. 
Transport de marchandise.s pour l'umee. 
Chargement et dechargement houille: 7500 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine : 210 bidons- Petrole : 400 bidons. 
Bois de chene : 40 t. 
Coke : 1077 t. ( cah. eh. L. 1,29). 
Houille lave marine : 6415 t. (cah. eh. L. 4,75). 

Divers 

Chevaux de trait. 
Fer "Lama" mou 44 X2,5 m/m: 15 t. - fil de fer 

mou de 6 m m: 5 t. - fil de fer mou de 5 m m: lt. 
Magnesite brute: 350 t. 
Tuyaux en acier pr. adduction d'eau de dıff. lon

gueura et diametres: 192 tonnea 

Etoupe blanche et colorce: 130 t. (cah. eh. p. 182) 

BriqueB refractaires pour locomotives : 660 P· 
Sacs en toile pour correspondance : 200 p. · ld. 

pour argent : 200 p.- Serviettes pour avoeat: 70 
p.- Sacs pour argent : 20 p 

Echelle a voiture : 1 p. • 
Panier de renforcement (gabion)i: 1000 p. 
Horloge : 1 p. Horloge avec colonne : 1 p - Dis· 

position signal a l'horloge, disposition d'illumi· 
nation automatique, sirene : 1 p.· Moteur Diesel 
CV 8 : 1 p.· Dynamo a courant alternatif de 
220 volt ; 1 p. y compris leur montage. 

Provisions 

Provis:on et legumes. 
Lait : 5000 k (aj ). 
Y oghourt : 4000 k. 
Viande de mouton : 4000 k. 
Pain : 7000 k. 
Bles concasses : 42250 k. 

,, 
Plı cach 

1400 
6?500 

Publique la p. O 36 
,, 

Publique 

n 

• 

Publique 

" 
Pli cach 

n 

Publique 

" Pli cach 

• 

Publique 

" 

" ,, 

" 

Publique 

Pli cacb 

3027 su 
7017 50 

25752 -
83395 -

4200 -

3800 -
22000 -

36400 

1872 
1715 50 

1035 -
4250 -
3000 -

le k. O 14 
,, o 17 
• o 50 

" o 10 
5070 -

105 
4688 -

367 50 
358 05 

225 
526 -
140 63 

85 -

1931 40 
5419 75 

315 

285 -
1650 -

2730 -

140 40 
128 67 

77 63 
318 75 
225 -

53 -
50 

150 -
70 -

380 55 

Com. Ach. Command. lst. Findiklı 

Municipalıtc Ralikcair 
1 f.xpl. Ch. ae Fer Etııt H.µacha 
Prcsid. Union Restauration Erzeroum 
Preıid Union Restaur. Erzeroum 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
f Com. Perm. Municipalitc lııtanbul 
\ Oir. Econoın. 

" .. 

24·6·38 

1-7-38 
6·7-38 

tS-7-38 

8·7-38 
5·7-38 

Co aımand. Konak Grndarm. Diarbakir n.6-38 
,, 

8 Expl. Ch de Fer Etat Izmir 

Municipalite Oiarbaltir 
Dir. lnstr. Pub. Edirne 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 

,, 

Cora. Ach. lnt. lımir 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil Ank. 

,, 
Pres. Union Restaur. Erzouroum 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caisseıı Haydarpacba et Anlt. 

28-6-38 
5-7-38 

27·6-38 
29-6-38 
11-7-38 
9·7-38 

8-8-38 

7-7-38 
11-7-38 

7-7-38 

1 Expl. Ch. de Fer Etat Haydarpacha 6-7-38 

" 
8-7-38 

• 8-7-38 
• .. 8-7-38 

Presid. Union Restauration Encroum 11-7-38 

Dir. lnııtruct. Publique Edirne 
Vilayet Tekirdagh 

., 

" 
" Coa. Ach. lntend. lımir 

29-6-38 
27-6-38 
27-6·38 
27-6-38 
27-6-38 

5-7-38 

iieure 

15 -

16 -
15 -
H-

14 

14 

14 

14 -

14 -

14 -
15 
15 

16 

15 
15 
15 
15 -

9 10 

13 -
10 30 
15 -

11 -
14 -

9 -
11 
15 -

11 
10 
11 
11 

10 -

10 
15 

15 

10 30 
10 30 

10 30 
10 30 
16 -

10 
15 
15 
15 
15 -
16 30 

Çarşamba 22.6.938 

Defioelamin ve santralit (Aak. Fabr. U. Müd.) .,; 689 \!71 
Sabun, zeytinyağ, tereyağ ve kaşar peyniri (İat. Sıh. Müe•·' 
Barograf, terazi termograf (inhiı. U. Müd.) \':. 714 ıı 
Bilet dolabı, ainek teli, kafes teli, marangoz keseri, oduP bJ 

(DDY) .\~ 716 
Hayvan ~elenaesi (Jandar. Gen. Komut. 
Makarna, pirinç, yumurta, soda, patateı 

ne Haat. Ba,tab.) X: 718 

Ank.) .\! 717 r-Jüdl 
v .ı. erza~ ( Ank· 

Koyun eti, ekmek, pirinç, toz feker (Yüke. Müh. 
Hanırar inş. (MMV) .\! 720 

• 715 
Mek.) ;\~ 

Patates (Ank. Lvz.) .\~ 720 
Sebze (Bursa Tüm.) .\! 720 
Kuma, (Emniyet U. Müd.) .ı\~ 720 
Kamyon (İnhia. U. Müd.) .,! 721 
Araba (Balıkesi .. Belet{.) ,\; 722 
Sığır eti (Lüleburgaz Tümeni) ~\~ 722 
Sebze (Tophane Lvz.) .\! 722 
Koyun ve aııjır eti ile ıüt ve yo~urt (Kayseri Kon .,~ 724 
Ham ta, ihzarı (Konya Vil.) X: 725 
İlaç (Kızılcahamam Kaymakam.) .,; 730 
Gömlek (Türkkuşu Gen. Dir.) ·'~ 7.:ın 
Ekmek (Çanakkale Mıt. Mvk.) .,! 7.11 
Odun ve manıral kömiirü (Oarüşşafaka Dir.) X: 732 
Parke kaldmm inş. (Kayseri Beled ) .\! 732 
Tavuk, sadeyağ ve piliç (İst. Komut.) .ı\; 734 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır. 

Mercredi 22-6-938 

Depbinelamine et centralite (Dir. Gen. Fabriques Mılıtaireı.ıJ t'J~ 
Savon, huile d'olıves, beurre et fromage (Com. Ach. Dır· j 

Assiatance Soc. Djaghaloghlou) No 710 ~o 
Balanceı, thermographe, barorraphe (Dir. Gen. Monopole•) l 
Armoire pour billet fil de fer barbele, marteau pour boiı ete 

de Fer Etat) No 71' 1ı; 
Harnaiı (Com. Ach. Command. Gen Gcndıırm. Ank.) No 

t'lfO 
Macaronis, riz, oeufs, soude, pommes de terre et autres r 

(Chef Med. Hôpital Model Ank.) No 718 
Viande de mouton, pain, riz, ııucre ele. (Coın. Ach. Ecole Jof 
Conatr. hangar (Com. Ach. Min. Def. Nat.) No 720 
Pommeıı de terre (Com. Ach. lntend. Aıık.) No 720 
Leg-umes (Com. Acb. Uiv. Brousu) No 720 
Etoffe pour coııtumea (Dir. Gen. de Sürete) No 720 
Camiana (Dir. Gen. Monopoles) No 721 
Voıtures (Municip. Balikcıir) No i22 
Viande de bowf (Com. Ach. Div. Lult!bourgaz) No 722 
Legumeı (lntend. Tophane) N 722 l 
Viande, lait et yoghourt (Com. Ach. Corpıı Armce Tchorlo~ 
Manipulation de pierres de taille (Vilayet Konia) No 72S 
Medicamentıı (l\aymaknmat Kızıldj hamam) No 730 
Cheırıiıea et cravates (Dir. Gen. Turkkouchou) No 730 

Pain (Com. Ach. Place Forte Tcbanakkall') No 731 
Bois et charbon (Dir. Ligue Aviation Turque 1'ourouosmn111> 
Con tr. paveı tMunicipalite Kaisacri) No 732 
Beurres et poules (Command. lstanbul) No 734 

• Lea aateriıquea indiquent une vente par voıo de surenelı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" Münakasa Gazetesi,, sızın ıçın A~ 
. b~ rada, Trakyada, Anadoluda ve Istan, 

çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı restJ11 

zeteleri okur ve tetkik eder. 

"DEVRİ 
Tercüme Bürosu 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyat:ıar gayet: müt:ediidi' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han,~ 
Telefon : 49442 


