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~ ABONE ŞARTLARI :~ 
I ;ergün çıkar ikti~adl, mali ve, ticari 

~ iDAREHAN E r 1 ilrkiye icin K urıı• 
~ A YLIGI 450 

12 " 850 f 
E . n 1500 ca,ebı ••mleketler için 1 

12 aylıtı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmimakbuz mukab"l ' ı ı olmzı· 

r Yoturtcu han, 1 ci kat 

1 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

1 

İLAN ŞARTLAR! l 
ltiarehanemizde ıı-örüşülür 

an te~;yat makbUI değUdi;~ 

Umum 

.. GAZE'fESÜ 
Muteahhit Tüccarların 

L 
Telgr.: ist. MÜNAKASA 

Telefon : 49442 J 
Posta kutusu N. 1261 ~ 

Mesleki Organıdır 

lilu gün itan olunan Münakasaı~r ve List:esi ----
Cinsi ___ _:_Şe_k:...:_li:___ Muhm b d T . --- · e • emınat ----

Müracaat yeri Gün Saat " . ...-.. Ağrı Vilayeti Defterda l - d 
l""llfllW iliycti merkezinde r ıgıo an: 

şaat eksiltme ilam. yapılan hiikümet binası ın-&_> MOnakasaıar 
ln~aat, 1 Ut irat , Nafia i l . A.. • ş erı, Malzeme, Harıta 

taba ınşaah (temd) - - 270 
kapalı z . 111575 l~~ı Vilayeti merkezinde hü 

uleburgaz ile Ed' kt1met konağ-ı inş. 
. ırne araaında 38700 

b vıye, sınai imalit şos m yolun tes
ir ıenelik mütem~di t e _ve asfaltlı kaplama inş . ve 

t.lutbah inşaatı amıratı (şart. 43,50 L) (temd.) 

" 1739648 

pax. 

lı:apalı z . 

Oıküdar ltf aiye gurubu kar • . Jı agah bınasının ikmali . 

' açl•r, Klinik Ye İspençiyari alat ınş. paz. 
f\d· b ' Hastane Lev. 
..., ı amızı kibrit sut k fk t.cza H '-' ' oı ı ve soda 

aseır.ı haat. için: 32 kal 
t " Cerrahpaşa but . . . 32• cıayı tıbb" . ıçın. kal. 

ıye ve pansı 1 man ma ıomesi· 194 kal. 

~ereste-Tahta v.s. . . 

~ereste (temd) 

~ahrukat, Benzin M k __ • a ine yagla 
ı.. otorin• 5 5 t b . - - n Y..:_ s . 
l\olc: 70 t.' • . . en21~: ~,6 t. - petrol: 800 k 

200 . ~~nıat komurü: 6 t . _ · 
!tor çe.lcı . gurgen odunu: 50 çele' meşe odunu: 

. yağı: 5 t. ı 
tıble d SQ ma en kömürü: 250 t 
llı ıkok kömürü: 400 t. . 

~üteferrik 
lı 
'•": L. 

~r•fit 
•tübeç. 
loı boya 11,nçlı dökıoe boru, ambuva~manlı dökme boru, Jir· 

•ek vana, gaz. borusu v.s. malzeme: 19 kal. 
~le:ıoni burğu, demirci varyo:ıı, rende çe'kiç, mat· 

r- itap, tirfon anahtarı: 38 k.a\. 
r;•ınento karo: soı 00 ad. 
ol.ıp için malzeme 

pu. 

" 
aç. ekı. 

lapalı z. 

" 
aç. ekı. 
kapalı z 

" 

" 
• 
" 
n 

aç. e'ks. 

" 
paz. 
aç. eks. 

464J 

1007 50 
436 75 
356 55 

3822 55 

1150 
4125 
10800 

15000 -
6'> 55 -
5932 ss 

:nn 

4250 -
194 65 

6829 
65939 46 

348 23 

75 57 
32 76 
26 74 

128 44 
169 50 

16 25 
309 37 
8 10 

1 ı '25 -
469 13 
444 97 

'138 '18 

318 75 
14 60 
78 7'5 

Balıkesir Beledıyesi 

Ağrı Vil. Defterdarlıg-ı 

Nafıa Vekaleti 

Ankara Palas Oteli İzmir 
' (taahih) 

İstanbul Belediyesi 

1-7-38 
18-7-38 
14-7-38 

29-6-38 

13-7-38 

Devlet O ı A k l · yo · n · H paşa 13-7-38 
stanbul Belediyeai 30-6-38 

" 30-6-38 
Balıkuir Vilayeti 

Denizbank İst. Şub. M üd. 

lst. Ziraat Mek. SAK 

.. 
~.O. yol. H . paşa 
Yukıek Deniz Ticaret Mek 
Çanakkale Belf'diyesı . 

n 

" Devlet D. yol. H . paŞ" 

" 

14-7-38 

.5 7-3e 

14-7-38 
14·7·38 . 

14-7-38 
14-7·38 
15-7-38 

13-7-38 
11-7-38 

14-7-3i 

" 14·7-38 

lıtanbu\ Beledıye11 30-6-38 
D. D . yollan H . paşa 13-7-38 

15 -
16 -
12 -

18 

14 -

15 -
1-4 
14 -

15 --

11 30 
11 45 

10 30 
11 30 
15 -

10 30 

10 30 
14 -
10 30 
15 
14 -

Ağrı vilayeti merkezinde yapılacak .. -şaatı kapalı zarf usulile ek "lt hukumet binası in-
939 seneleri içinde: ya l sık melye çıkarıl.uıştır. 938 ve 
d l" 1 pı aca O an b . e ı 11575 liradır. Ek "lt u ıosaatın keşif be-
sadüf eden pazartesi 'l:.• .?1e 18 temmuz 938 t'ıırihine te
aında yapılacaktır. unu saat 16 da defterdarlık oda-

Eksiltmeye girmek iste enle . natı vermeleri ve nafıa y k-ı r. ~29 lıra muvakkat temi-
yapı inşaatı fenni ehliye:e a -~tının. alınmış elli bin l i ralık 

vesı ası ıbraz etmesi lazımdır. 

Üsküdar itfaiye ıurubu 
Bak: İst. BeJed · ı· 1 · ı an arına. 

• 
* * 

karargah binasının ikmali 

ilaçlar Ki" 'k · ' ım ve ispençiyari alat: 
Balıkeair Vilayeti D . -

inşaatı. 

Balıkesir Memlek t h . ~ımt Encümeninden: 
d- l"k e a1tane11 ıçi 1 t b İ .ur u leriyle Balıkeair Dai • n ı an ul ve ımir Sıhhat Mü-
cını 'k mı encümen k 1 · d · ve mı tarı yazılı 19 ı k 1 . a emın ekı liatelercie 
mftlzemeıi açık eksiltme ıur:~~ eczayı tıbbiye ve pansıman 

Muhammen bedeli 3Ş22 l" 5 mubayaa edilecektir. 
tarihine raıthyan pertemb ıra" 5 kuruştur . ihale 14 temmu:z: 93R 
mtınde icra kılınacağından ~s~eu;.~I Balıkeair vilayeti daimi enc~
veya 9ayanı kabul banka m ı er_ muvakkat teminat makbuıu 
müracaatleri ilin olunur. ektublarıle muayyen vakitte enciime· 

"tU~--1 • r au ununa!\ v. v.-.~-~- .. 
• • • 

Kereste, tahta ve saire 
Denizbank İstanbul Şubeai Müdürlütünden: 

Demir el arabaaı: 150 ad. 
Planör malı.emeıi (temd) kapalı 2. 

1·050 -
42000 
5245)-39000 3872.75-29'25 

Türkkuşu Genel Dir. Ank. 5·7 -38 
D. O. yollan Ank . H. pap 11-8-38 

Mubayaa edileceği evvelce gazetelerle ilin edilmiş olan kereı· 
telerin pazarlığı 5 temmuz aah günü .aat \5 te yapılacaktır. Sa
tın alınacak malların vaaıfluına aid şartnamede ba:z:t tadilat ya· 
pılmış olduğundan alikadarların yeni şıutnameyi almaları v• ona 

göre hazırlanmaları lazımdır. -
~rz:ık, la ire. Et, .)ı! J Le ı .. - --

Yulaf: 291 t. 

Lokomotıf yedekleri (şart. 195 k.r) 

kapalı ı . 97000 
Adana Tüm. SAK 

13 7-38 ıs -

,, 5793 434 48 O . D. yol. Ank. H paşa 
13-7-38 ıs -

k. o 47 898 88 Yüks. Müh Mek. SAK 11-7-38 ıs 

11-7 -38 1l 30 

E 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. -
Yüksek Deni:z: Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Miktarı Muham. Çofru Muvak. 

8eyaz ve arap sabunu 
Koyun eti: 25,5 t. 

paz. 
aç. eks . ,, O 'l6,2S 157 50 n 

lat. Ziraat Mek . SAK 
14-7-38 10-11 -

çoğu a:z:ı fiatı tutarı teminatı 
ton ton li. kr. li. kr \i. kr. 
250 200 \6 50 4125 309 37 

Eksiltme iiln\1 
ve ıaah 

14.7.38 perşem
be ıaat \ \ ,30 da "f 01. şeker: 8 t. 

Ekmek, et, zeytin, ıabun, pirinç, şeker , un, maknr· 

na ve peynır 

Ekmek 
Koyu n yoturdu 

b) MOza_yedeler --
Emaye demir, abdothane levazımı, boyalı demir rnd· 

yatör v.5. 

lıkarta ip: 675 k. 

Bina ankau 
Fuat nehri u~erinde gemılerin işletme imtiyazı 
Maden kömürü: 2750 t . 
Matbaa makineleri 

kapalı / 

paz. 1080 

-• 

aç. art 

paz. 

kapa\ı z. 
aç. art. t . 4 

" 

İnşaat. l'amirat-Naha işleri ve Malzemesi· 11 uıla 
Nafıa Vekalet\ndl n: 

81 

-

o 15 

Ayancık C . Müddeiumum. 
14·6-38 itib. 1 ay 

lstanbul Komut. SAK 
paurtesi pertembe 

\st Gi"ımrükleri Ba~mud. 29-6-38 13 -

inhisarlar U. Müd. l'l-7-38 
Ankara Belediyesi 2-7-38 
Birecik ,, 13·7-38 
Karadeniz E.retli1ıi lcra Mem. 20·7-38 
Beyoğlu 4 cü Sulh Mahke· 6-7-38 

meıi \at. Fincancılar N. 20 

14 -
1'2 -
10 -
10 
14 

\ 2 de Nafıa Vekalı~tiııde Şöse ve köprüler Reiı:;liği ek::iltme 

komi:,yonu oılasında yapılacaktır. Ek~iltme ~artnaınesi ve buna müteferri diğer evr3k 43 
lira 50 kuruş mukabilinde mezkür reis\ikten alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 6S9Jı.J lira 46 k.uruş mu· 
vakkat teminat vermeleri ve .Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesi',asile bir defa en az 400 bin lira bedelli as
falt kaplamalı yol veya ınüma ili in'$aatı muvaffakiyctle ikmal 
etmiş olduğuna dair resmi vesik.a ibruz etmeleri \azıınılır. 

kömürü kömürü ıatın alınmak 
Krible maClen 

Mektebe lüzumu olan krible maden 
ürere kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. EkıHtıneye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddele.öndeki evoafl•" hoix ve T;cuet oda» yeni y>h 

belieaini hamil olmaları li:z:ımdır. 
Buna aid şartname için mektep muhasebesine müracaat edil· 

melidir. Ekıiltme belli gün ve ıaatte Yükıek Deniz Ticareti Mektebi 

Mütlürlüğünde toplanacak Komiayonca yapılacaktır. 
Muvakkat teminatının teı\im yeri Yüksek Mektebler Muhaae· 

beciliğidir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin ıöıü geçf'n kanunun 
32 ci madc'eıi tarifa.b dairesinde xarflannı ih:z:ar etmeleri ve bu 
tekemmül etmiş :z:arfları eksiltme ıaatinden bir saat ev•eline ka· 
dar Komiıyon Riyasetine mskbu:z: mukabilinde vermeleri liı.ım· 
dır. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler kabul edilmiy•· 

cektir. 
Çanakkale Belediyesinden: 

Çanakkale elektrik santrahnı\a teslim 400 ton söoıikok 
kömürfı 20 gün müddetle ve kapalı zarf u~ulile eksiltmeye 

konulmuştur. Her tonu 27 liradan muhammen \ edeli 10800 lira olup 

ınuvak\c.at teminatı 810 liradır. 
İstanbul-Edirne yolunun Lüleburgazda ıı ilihan'n Edirne i::;

tikametind~ takriben 38700 metre uzunluğundaki kı :,ını te:,· 
viye, sınai imalat, şose ve a~faltı kaplama ve teferruatı in
şaatı mevcud projesine ve yeniden yapıltm keşif evrakına 
gört kapalı zarf usulile eksiltffieye çıkarılmıştır. Bu inşaat 
ile bir enelik mütemadi tamiratının bedeli 1739648 lira 61 

Eksiltme 14.7.938 tarihine nıüsadif perşembe gi.inü saat 

Balıkesir Belediye Riyasetinden : 
270 lira tahmin bedeli me:z:baha arabasının inşasına talip bulun

madıiından ihaleıi 22.6.938 tarihinden itibaren lO iÜn temdit 
edilerek t.7.938 cuma iÜnÜ uat 15 te Belediye Encümeninde 

yapılacağı ilin olunur. 

Eksiltme 15.7.938 cuma günü saat 15 te Belediye dairc-

!5inde encüın~o huzurunda yapılacakt.r. 
isteklilerden bu işe aid şartnameyi İ ::>teyenlere belediye 

muhllsebeciliğinden parasız olara\ verilir . 
... 

• • 
Motorin, henıin, petr~l, kok, mangal kömürü meşe ve iÜrgen 

kuruştur. 

Daha fazla maliimat ve ilanların tam metni 
lütfen iç sayifeıere müracaat ediniz ı 

• • 
ıçın 

odunu alınacaktır. Bak: ht. Zıraat Mektebi SAK ilanlarına . 
• • • 

5 t. bor yatı •hnacaktır. Bak: o.o.Y. ilanlarına 

' 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Sayfa ı 

Müteferrik 

I. stanbul Belediyesinden: tık 
~luhammen 

• t1 
bedeli temın:;,_ 

t' ı\ . \t: ak Zahire, Et ve Sebze: 
rz ' V luflar DirekUSrlütünden . t 

. \ i \etme U. İdareainden: latanbul a Muhammen bedel\ ilk temına . . . 32 kalem ceza 436 75 32 76 
• 1\ e Lıman arı f 9000 r Lira kurut k . hastanesı ıçın 

Devlet Demıryo arı v 
1 1 No h liste ile 3 ıra Ura kurut 00 Hııse 1 • • • 32 kalem 

Mu
hammen bedeli 52455 lira o aün up iokomotif yedekleri 11 Cinıi Miktarı O 10 300 Cerrahpaşa hastanesı ıçın 356 55 26 74 

· tı 4 c ır k \ Süt 40,000 kilo 294 00 
otan 2 No. h liate muht~v?a t 15 ten itibaren ayrı ayrı ap• ı 28 000 kilo O 14 .. 1 25 ecza l •- dolaJl 

b unu aaa kt Y ğurt 2'2 • 8 .. lat atelyesinde yaptın aca.. \lH 65 14 60 
ağ~ıtoa ~~ r::::;:d: rdare Binuında ıal~ı~ ah~:~evı;;atı için K:ru üztım 2:530 kilo ~ 45 17 00 " . ·n malzeme :! ... l ayrı 
zar B:•~ e girmek istiyenlerin l . No. ~ı i ı~: 2925 liralık muvak- Kuru kayıaı 50o ki.lo 1 20 90 00 191 b d lleri yazılı i~ er ayrı 

872 75 şve 2 No. lı \iıte mu~tevıy~t~ ıç ~kalan ve Nafıa milteah· Tereyatı .. 1000 k.ılo O 65 13 00 ins Yukarıda muhamme;vra:l:rı doimi Encümen ka.\~ 
!at ~em inat ile kaoun~n t_a~ın et~ığ~ Y~aat 14 e kadar komiayon Katar peynırı 250. kıl~38 aencai için lüzumu olan, yuka~daa~ıt• 1 pazarlığa konul~uştlur. krl hizalarında gösterilen 1 

"k e tekhflerını aynı g n Cureba haataneııae l kla alınacaktır. a:ı. mı·nde görülebılır. ste ı er ı · ıe beraber 30.6.938 per" 
bitlik vesı aaı v l · ekler pasar ı B -du-r· kt _ . . ri lazımdır. veznelerinde ve miktarları ya:ıı ı yıyec t ul Vakıflar •tmu . kb ya ıne U ıı d l r reıılıtıoe ver;ıel~95 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 29 6 938 çar4amba günü ıaat ~5 ded ıtanb lacaktır. Şartnamelerı temihnat ~a.: s~:t v~4 de Daimi Encümende bulunmalı ır 8;.J 

Şartname ~r . · _. d t planan Komııyon a yapı \~~ş;e~m~;e~g~u~n~u~~~~~~~~~r:ı~~~~~~:;=;:;~!!' aatılmaktadır. b deli il• muvakkat temı- lütu binaaın a o Kaleminde görüleltilir. ~ 
• isim, miktar ve muhamme~ c btelif malı.eme 13 her gGn Levazım -.ııı =---- Direktö;lütündeo: • • s r t ubtevıyab mu rf n K . ndan· Ankara Hukuk FakOlteıi tı 

nat\arı aşağıda ynıh ~· ~ m t 15 den itibaren kapalı za uau ı e A . l' v. Sa tınalma omısyonu . \ . . Tutan temin• 
938 mb• gunu ıaa • Ankara Levazım mır ıgı . atı E En çok Tahmın• lı"ra muv•""'t 

temmuz çart• 1 acaktır. . f" l Temın C" . n a:ı. f t "'' 
Ankarada idare binaaında satı~ a ın d a:ıı\ı mııvakkat temınat Miktarı ıa ı . K Şekli ın•• 40000 50000 ıa 4750 356 ""' 

Bu ite airmek ietiyenlerin .bıza\arın ~ y .nteabhitlik veaikaaı Ci . kilo Kurut Lıra 88. kapalı sarf Ekmek 20000 30000 9,50 00 1080 ""' 
• . tt'ğ" vesıkaları, narıa . r · r- naı 6500 105 

511 
A ık eks. Et l \00 1300 48 144 31 6V 

ile kanunun tayın • _ 1 1 

4 
kadar konıiayon reıa ıtıne ve Sade yatı SOOo \O t 15 ç Keame teker 32 416 o.1. 50 

ve tekliflerini aynı gun ıaat 1 e Bulıur 1 10 142 5 " Tez •eker 4000 4500 1260 ırw 
meleri ll:ı.ımdır. k A kara.la malzeme daire1inden' K. f aaulye 19000 . tı Ü ıaat 11 .len 12 y• kadar yapı- U ~,! ~500500 ~ 585 43 ~ 

Şartnameler par&SI~ olar& evkn eflitinden dahıtı\rnaktadır. \haleai 9,7,938 cumarteaı g n açık eks. s:de yağ 'tUVV 't 45()(} 337 
Haydarpaşada Tule\l~m ve ı Mu:am. bede\ Muvak. tem. lacaktır. 25 206 25 " Tuz 1000 1500 100 \05 7 s8 

No ıını lira lira Pirinç ~ !: 11 90 75 11 Nohut 
3000
300 ~ 1~ 40 3 

007 50 75,57 Mercimek 1 110 75 •· Kuru faaulya l2 480 36
56 

.. ır. 
~ L"b 't aut kos· \ • 21000 1200 lLOO .,,., ı - Adi bamızı • 1 rı • Patat.. 

5200 
40 166 " Beyaı peynir ;, 750 

10 
50 

tik ve aoda 5793 434,48 Sal.un 5 292 50 " Çay 35 
40 3~ 140 SO 

2 Beyaz .e arap aabunu 3610 275,75 Arp• 780006ntV\ 8 37 20 Pazarlık Zeytin v•t t200 1500 900 6'1 
3 Vernikler 123,45 Nohut U\1V 1 40 80 '' Pir\nç 5500 7000 ~ 1400 105 
4- Grafitler l~: \ 125 Saman 54000 aaat 10 dan 17 ye "adar yapı- Sabun 1000 l200 420 3~ ~ 
5 - Üıtübeçler 469, 13 lhaleıi 11 .7.938 paıarteai günü 200 250 

35 
62 50 • 

6255 ı Salça 6000 25 1 S0 6- Toz boyalar ____ lacaktır. . . ukarıd• cinai) ve miktar arı ya· 5000 42() 3 s8 

Eskişehir Belediyesinden : 
.. m örülen 500 metre hor 

İtfaiye için alınmasına l~~u diğger levazım 20.6.938 den 
tum ve 50 rakor ve buna aı t . günü saat l 5 e 

- stlıyan pazar esı T r 
19.7.938 günune ra k k "tmeye konulmuştur. a ıp 
kadar bir müddetle açı e sı .. mck üzere Be· 

T ·· v renmek ve pey sur 
yolanlarıo şeraı ı o~ "bale ünü Belediyede hazır 
tediyeye müracaatlerı ve ı g 

bulunmaları ilan olunur. ----

H k k Fakültesi Direktörlüğ~nden: 
Ankara u u ıkan-

~ . 1i ta\ebeai çama,ırlarının Y 
Ankara Hukuk faku\teaı leTy h .. fiat 1792 lira 50 kurut ve 

. k \muttur. a mını . 7 n ... o -maaı ekaıltmeye onu . . • , t. .. -1.ıa...... Q_ .?'! • ..., cu 
Dursa lielediyesi tarafından bir itfaiye arozözü bir 

motörpomp ve temizlik işleri için de bir kamyon satın 
alınacaktır. 

Satıcılar verebilecekleri makinelerin fenni ve hususi 
ve mali şartlarını ve kataloklarmı haziran sonuna kadar 
Bursa Belediye Reisliğine göndermeleri ilin olunur. 

D. O. Yollari Satınalma Komiayonundan, 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan l No.lu liste muhteviyatı 

ile 140,000 lira olan 2 Ne.lu liste muhteviyayatı 3 üncü grup lo· 
komotif yedekleri 11.8.938 perşembe günü saat 15.30 dH itiba
ren ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında .a
tın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin l No.lu liste muhteviyatı için 6500 
ve 2 No.lu liate muhteviyatı için de 8250 liralık muukkat tırui · 
nat ile kanunun tayin ettiğ'i vesikaları ve aafıa müteahitlik ve· 
sikası ve tekliflerini aym gan saat 14,30 a kadar komisyon reia
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
satılmaktadır. 

• • • Muhammen bedeli I050 aded demir el arabuı taahüdünü 
ifa edemiyen müteahgidi nam ve hesabına 13·7-.iS çarşamba günü 
aaat I0,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki Satınahna Ko
miayonu tarafından açık ekailtme ile aatın ahnacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettıti vesaik ve 78 
lira 75 kuruşluk ıuuvakkat teminatlarile birlikte ekailtme a-ünü 
saatine kadar K omiayona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada ıar binuı içindeki Ko
miıyon tarafından paraaız olarak datıtılmaktadır. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
İhaleıi 24.6 938 cuma günü yapılaeatı ilan edilmiş olan 41 bin 

lıra mhhanımen bddelli muhtelif planör malzemesi ekailtmeai 5 
temmuz 938 sah günü saat 14 e talik edilmişt!r. Teslim teldi ıif 
Ankara gümrüğü olı\rah detittirilmiı ve muhammen bedeli 42 bin 
lira olarak teabit edilmiştir. Müddet: yar1sı iki ayda ve müteba
kisi 4 ayda ikmal edil~cektir. Muaddel şartname her a-ün Türk
kuşu genel direktörlüğünde ve İatanbulda T. H. K. ıubesinde 
görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte vesikalarile birlikte 
hazır bulunmaları. 

• • • 
IO atfet lavaj tesisatı malzeme alınacaktır: Bak D. O. Yollan 

ilanlarına. 

* ... * 
19 kalem flaçlı dökme boru, diraek, hava gaz boru v. ı. alı-

nacaktır. Bak: D. D. Y . illnlanna. 

• • * 
Çimento korz ile matkap kurıun peasi, çekic 

edevat alınacaktır. Bak: D. O · Y. ilanlarına. 
• • • 

v. s. allt ve 

Balat atelyealnde yap. dolap için malzeme alınacaktır. Bak. 
2 inci sahifedeki lat. Beled. ilinlarına. 

Safranbolu piyade alayı ıçıfn y tnamelerini görmek iateyen- Patatea 3500 4500 7 225 16 
l ·t ev•• ve şar 1 Sotan .. 00 5 7 fJJ 

:ıılı erzak ve yem ere aı -dürhtüne milracaat arı. Ma"aroa 300 • 100 ,,a 
lerin Ankara piyade tümen leva:ıırn ~u 75 100 25 25 l D" 

l d . Şehriye 50 25 1 13 
. tınalma Komiayonu Başkan ığın an: t 40 15 fJJ 

Yük11t Öğretmen Okulu Sa Az llk teminat Tahmlnı ~~·:~i~i 150 200 30 100 5! 38 
Erıalun Ç~k k'ılo L. K. K S. 35000 45000 50 7 65 '1

4 
na k ı Yumurta nım l 70 u<7 

cinıi 18~;0 150000 136 88 10 irmik 200 ;x; 25' 62 50 
Ekmek 47 Aıurelik beyaz 150 

4300 3750) 50 40 3 9' Et dathç 
Et kıvırcık 
Et kuzu 
Et ııtır 

1700) butday 
2300 ~ .. 3 35 47 A Ü 40 

300 
500 

20 50 12 50 ıo &O 2100 1600) '" 35 Ku• ilzum 
1200 900) Kuru lıüm 

25 400 
35 140 15 15 600 

1600) 
13 Zeytin 

8000 
300 

10000 35 210 7J, .o 
300 4 ')J 

Un 
Makarna 
c:. .. l..;y~ 
Tuz 
Kuru fuulye 
Nohud 

34 kalem 
yat ıebıe 

1700 
850 
100 

--"" ""' 
750 
700 
350 
100 
200 
500 

22000 
3700 

21555 kilo 
29500 adet 
6050 demet 

600) 
75) 

6o1VV J 

650) 
500) 
200) 

75 ) 
125) 
350) 

19000 
3000 

Tutarı 

Lira K. 
1663 30 
923 50 
60 50 

38 52 

66 77 

78 08 

54 49 

23 
'23 
~~ 

4 50 
15 
9 

14 
l I 
12 
1 75 

26 

42 
ö2 

48 
30 
30 

105 
22 
22 
45 
45 
35 
95 
20 
60 

İlk teminat 
Lira K. 

124 75 
69 26 

4 54 

2647 30 198 55 
İhaleai 14.7.938 perşembe günü aaat 10 da yapılacaktır. 
Yüksek Öğretmen okulunun 939 mayıs nihayetine kadar ihti

yacı olan ve yukarıda nev'i ve miktarı yazılı yiyecek miktarı ek
ıiltme fartnamelerine göre ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu yiyeceğin • 
hepsi açık ekıiltme ile ekailtmeai yapılacatı ve ekailtmenin hangı 
gün ve aaatte yapılacağı ve bunlara ait ilk teminat mikdarlan 
da yazılmıştır. Eksiltme f.tanbulda eski Düyunu umumiye binası 
içinde Yükaek mektebler muhaaibliği binaaında toplanan aatmal
ma komiıyonunda yapılacaktır. Eksiltmey~ gireceklerin 938 yılı 
Ticaret Odasından ve vekaleten hareket edenlerin noterlikten 
alacakları vesikaları göafermeleri mecburidir • 

İıteklilerin belli gün ve aaatten bir saat evvel teminatlarını 
Yükaek mektebler mubasibliği vezneaiae yatırmalan ve tartna
meyi görmek üzere Baya21tta Üniversite arkasındaki Yüksek öt
retmen okulu Oirektörlütüne başvurmaları illn olunur. 

" Münakasa Gazetesi,, sızın için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

Limon 
Sirke 
Sat·----'-
Yoturd 
Kayısı reçeli 
Taze fasulye 
Taze bamya 
Kabak 

ıu68 
2.500 
350 

2500 
250 

2250 
Salamura yaprak 250 
Karnabahar 300 
Domat11 1300 
Ispanak 4500 
Semizotu 600 
Pırasa 3500 
Dolmalık biber 600 
Tereyat 200 
Balda 1300 
Ayva 620 
Patlıoan 2.00 
Ta11 viıne 250 
Taze k•yıaı 550 
Maydanoz 2000 
Elma 600 
Lahana 1000 
Havuç 200 

3 400 
15 100 

1250 110 
3000 12 
400 20 

3000 40 
300 15 

2500 20 
300 IO 
350 2l 

1600 25 
!lOOO 10 

750 10 
4500 15 

700 6 
250 10 

1500 140 
150 8 

2750 10 
350 20 
650 20 

2500 3 
1000 25 
1500 6 
250 5 

60 !JJ 
Jil au 

\ ,, 
" 

100 tl ~ 
600 45 
160 

12 ' 
450 33 1 
60 4 so 

250 18 75 
75 5 63 
17 50 6 sO 

160 12 

500 37 50 
112 5Q 8 44 

270 20Z5 
70 5 ı5 

350 28 Z5 
120 9 
75 5 63 

75 20 63 
130 5 25 
75 5 63 

250 ıs 15 
90 6 7~ 
12 50 o 9~ 

Ankara Hukuk Fakulteai için mayıs 939 nihayetine kadar ah· 
nacak olan 54 kalem erzaktan yalnız et kapalı zarf değerleri •· 
çık ekıiltme uıulile ve 15 gün müddetle münakasaya konmutt11r· 
İıteklilerin 9.7. 938 cumartesi a-ünü saat 11 de fakGlteye mür•' 
caatları. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Münakaaaya konan 
mevaddın cinai 
Koyun eti 
Toz ıeker 

İhalesi 11-7-38 saat 
Mektebin 938 mali 

siltmeye konulmuıtur. 

Miktarı 

25500 k. 
8000 k. 

Mubam. bedeli Pey akçeai 
lira kr. lira kr. 
47 898 88 
26 25 157 50 

15 Ye 14,30 da uıulile yap>lacaktır. 
Hneai :ıarfaodaki yiyecek ihtiyaçları ,.k· 

Bu ihtiyaçlaran cina ve miktarlarile muhammen bedelleri ve 
ilk teminafları, ekailtmenin tarih ve şekilleri yukarıda röat•· 
rilmittir. 

İstekliler 9.18 mali senesine aid Ticaret odaaı vesikalarını t<Sıt" 
tereceklerdir. 

Şartnamelerini görmek iiteyenlerin hergiin ve eksiltmeye gi· 
receklerin belli gün ve aaatte Gümüıauyunda Mektep binası da· 
hiliodeki komisyona müracaatları ilin olunur. 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sahnalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 16()() lira olan 4000 kilo beyaz sabunu 
askeri fabrikalar umum mildürlüğü merkez ıatınalma kemiıyo· 

nunca 18-7-938 tarihinde pazartesi ıünü aaat 10 da açık eksiltme 
ile iball'! edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan nri
lir. Muvakkat teminatı 120 liradır. 

• • • Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 6 ton zeytingağı as

keri fabrikalar umum mlidürlüğü merke:ı: aatınalma komiayonun
ca 18-7-938 pazartesi günü saat 11 de açık eksiltm2 İle ihale edi
lecektir. Şartname paraıız siarak komiıyondan verilir. Muvakkat 
teminatl 2'lS liradır. 
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İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

İhale günü çıkan talibin teklif ettiti fiat komiıyenca kubul 
edilmedltinden Haydarpaşa hastaneıinin 25550 kilo yotuı:duD i· 
haleıi pazarlıkla 4 temmuz 938 pazartesi güni aaat 11 de yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 4088 liradır. ilk ternlnab 307 liradır. 
Şartnamesi her ııün öğleden evvel kamisyonda görülebilir. 

• • • ihale g6n6 talibi çıkmadığından Haydarpata haataneaioin 
5475 kilo franoalanan ihaleıi pazarlıkla 4 temmuz 938 pazartesi 
günü aaat 11,30 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 848 lira 62 
buruştur. lık teminatı 64 liradır. ŞartnamHi h~r gün ötleden ev
vel komisyonda görülebilir. 

• • • fatanbul Kemutanlığı birlikleri için I0,000 kilo pilhlık ve 
6000 kilo çorbalık pirinç ıatın ahnacııktır. Açık eksiltme ile ihı. 
leai 8 temmuz 938 cuma gGnü saat 15 te yapılacaktır. Muham 
men tutarı pilhhk pirincin 2350 ve çorbalık pirincin 1200 lira· 
dır. Her iki pirincin ilk teminatı 267 liradır. 

Şartnamesi her gün ötleden evvel komisyonda görDlebilir. 
• • • lstanbul Komutanhtı birlikleri için 40.()1)0 kilo aadeyağı 

aatın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 14 temmuz 938 perşembe 
günü aaat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 38.00 1 liradır. 
ilk teminatı 2850 liradır. Şartnamesi herıün ötledeD evvel ko · 
miıyonda förülebilir. 

/ • lıtanltul Komutanlıtına bağlı birlikler ihtiyacı olan atatı· 
da yazılı bet kalem taze ıebze 12.7.938 ıalı günü saat 1 J de ha
palı zarfla ihale edilecektir. 
Sebzenin cinsi Miktarı 

Aytekadın fasulyesi 
Plltlıcan 

Domatea 
lam ya 
Yetil ıivri biber 

kilo 
35,000 
35,000 
14,600 
6,450 
2,500 

İlk teminatı 
lira kr. 
223 13 
170 63 
76 65 
72 51) 

9 38 

Muham tutarı 
lira kr. 

2975 
2275 
1022 
967 50 
125 

Hepsinin lf!minatı Hepsinin tutarı 

552,35 7364 50 
Şartnameleri hergün komisyonda ıörülebilir. 

• •,.. İhale ıünil talibi çıkmadıtından lıtanbul Komutanlıtına 
batlı Gilmüfuyu ve Haydarpaıa hastaneleri için ıatın alınacak 
miktarlarile muhammen tutarları ve ilk teminatlarile ihale saat
leri ve münakasa tekilleri atağıda göıterilen tereyağı ile tavuk 
ve pilicin pazarl,kla ihalesi 30 haziran ~38 perıemlte günü yapı. 
lacaktır. 
Cinıi Miktarı Muham. tutar• ilk te. İhale ıaati Münakasa 

Kile Lira K. L. Şekli 
Tereyat 1825 219g 165 10,10 pazarlık 

Tereyat 1400 161() 126 11,30 ,, 
Tnuk 4500 .. ted 2745 246 10 

" Piliç 1500 aded 540 
Tavuk 3650 aded 2226 50 217 11 ,, 
Piliç 1825 ,. 657 

Şartnameleri her giln Öfleden evvel Komiıyonda 2örülebilir. 

* • • İstanbul Komutanlıkları birJikleri ihtiyacı için 1 
temmuzdan 31 temmuz günü akşamına kadar her hafta
nın salı ve cuma günleri kıta kilerlerine teslim edilmek 
üzere 600 kilo keyun yoğurdunun pazarlığı pazartesi ve 
perşembe günleri saat 10 dan 11 e kadar Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli va
kitte komisyonda bulunmaları. 

Adana Tümen Satınalma Komiıyonu Riyasetinden : 
islihiye dat tutayı l:»irlikleri hayvanlarının yiyeceki ıçın 

291000 kilo yulaf kapalı zarf zarf uıuJile ekıiltmeye konuhnuştur. 
ihale günü 13.7.938 çarfamba günü ıaat 15 tedir. 
Tahmin edilen bedeli 10 bin 185 liradır. 
Teminat muyakkatesi 763 lira 88 kuruştur. 
Talihlerin ihale rünü muayyen uatten t uat evveline kadar 

teklif mektublarmın komiıyona verılmiş olması şarttır. 

Beher taksitti 97000 kilo olup temmuz, atustos ve eylül ay
larında alınacaktır. 

Mahalli tealim kıtaatın buluntiutu mahalde anbarlartlır. 

• • • 
17 kalen erzak alınacaktır Bak. fst. Zıraat Mektebi S. A. K. 

ilinına. 

* * • 
Beyaz ve arab ubunu alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 

O. O. Y. ilanlarına. 

---UL BELEDiYESİ ~il.AN'~ AR·ı 
---- --- ----·------

Keşif bedeli 4643 lira 7 kuruş olan Üsküdar itfaiye 
gurubu Karargah binasmın ikmali inşaata açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazıla 
vesikadan batka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesika!ile 348 lira 23 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 13.7.938 çarşamba günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3972) 

-= 

BEYOGLU VAKIFLAR DİREKTORLUGUNDEN 
Tophanede Boğazkesen Kadriler caddesinde tahtında dükklnı 

olan eski IOR, 12ö, 128, 130, 132, 13t, 123 yeni l, 126 1"!8, 130, 
132, 13t, 136, No. lı apartman m1hlulen evkafa intikal ederek 
•tuz seneden beri evkafca kiraya verilmekte olduğu cihetle bu 
iayrimenkul 2762 No. lu vakıflar kanununun 44 ünc6 maddesi 
•ucibince kadastroca evkaf namına tesbit edilmiştir. Tasarruf 
N dia edenlerin usu len mahkemeye müracaat eylemeleri illn olu-
a.r. l3553) 

lıntiyaz aahibi ve yazı itJet1 
Direktörü: UmaiJ Girit 

Ba .. ldıiı 7eı:: ARTUN Basunnı 
Galata BillU.. tobılc No. IO 

MUNAKASA GAZETESi Sahife 3 

Beyotlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma KomisY.onundan: 
ilk 

Cinsi 
Miktarı 

kilo 

Tahmin 
edilen bedeli 

Kuruş 
teminatı Eksiltme 

Lira saati 
Terekeai mahkemece elko· 

nuluk tasviyesine karar Yerilen 
ölü Daniyel Ohannesyana ait 
lıtaubul Fincaücılar Nasuhiye 
sokak 20 numaralı Selamet 
m•tbaasında bulunau ve mah · 
kemece teıbit edilen matbaa 
tab, kesme ve pedal makine
leri vesaire açık artırma ıuretile 
6.7.93g tarihine müsadif çar
şamba günil saat 14 de 1atıla
caktır. İsteklilerin yukarıda 
gösterilen gün ve saatte maha
linde hazır bulunmaları ve ar
tırmaya girebilmek için tesbit 
eınasında doıyasında konulan 
kıymetinin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçe.i yatırmak 
lazımdır. Dellaliye reımi ihale 
pulu müşterisine aittir. Makine
leri satın alan ihale tarihinden 
itibaren on bet gün zarfında 

makineleri ıöküp kaldırması 

lazımdır. Aksi takdirde on bet 
gün mürurundan sonra beher 
gün için 5 beş lira kira alına
cağı ilan olunur. 

Ekmek 55000 10 412 50 10 
~--------~--------------------------~ Dağlıç koyun eti 14000 47 576 75 10,15 
~ğır "e dana ,, 2400 35 • ,. 
_s_a_d_e __ y_a~t _______________ 45_oo ____ ~--------•oo 337 50 10,20 
Zeytin yatı 2000 50 
Sabun 1600 33 114 60 10.30 
Pirinç 6000 24 
Toz teker 6500 28 
Kuru barbunya fasulya 1000 10 
K. çalı faaulya 5000 17 
Patates 5000 7 342 00 I0,45 
Makarna 2000 25 
Un extra 4500 15 
Şehriye 500 25 
-=-------------------------~~----------

97 50 11,00 
Kaşar peynir 1000 70 
Beyaz peynir 2000 45 
-----~=--;:.-~--~~----------~------------

120 00 11,15 
M ot ör in 5500 7,50 
Benzin 5600 21 
_P_e_tr_o_ı _________ 8oo _______ 15,50 128 44 ıı,30 

Kok 70ton 185~0~----~------------------__;~;.;_----

Mangal kömürü 6000 4 
Odun meşe 200 çeki 300 

_O __ d_u_n_g_ü_r~ğ-en ______________ ~50 __ ~"-----------=25--0 ____________ ~l~69.;...;5~0------~---•~t~,4~5;..._~-

''Münakasa,, ya 
abone olunuz 

ve abone ediniz 

Cinı miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı İıtanbul Ziraat Mektebinin May11 939 ıonuna ka· 
dar olan ihtiyaç lan kapalı :ı.arf usuli ile eksiltmeye konmuttur. Eksiltme İstanbul Kültür O irck
törlüğü binasındaki Liseler muha.ebeciliğinde t<'planan komisyonda 14.7.938 pertembe günü ve 
yukarıda hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. isteklilerin eksiltmeden evvel Liseler Mu· 
hasebecilijine yatıracakları ilk teminat makbuzları ve 938 yılı ticaret oda11 vesikaaile beraber 2490 
aayılı eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektublarını eksilt:neden bir 
saat evvel komiıyon başkanlığına makbuzla vermeleri ve evsaf ve ıartnameleri mezkur muhaaebe-
cilikten belli gilnden evvel görüp öjrenmeleri. (3960) 1-4 

• H N ~-N 

D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDUllLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 16 000 lira olan 10 adet lavaj teai1atı mal
zemesi 12.8.938 cuma günü ıaat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile 
Ankara'da idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu iıc girmek iıtiyenlerin 1200 liralık muva-kk'at teminat ile 
h:anı1nun tayin ettiği vesikalara ve nafıa müteahhitlik veıikaıı ve 
tekliflerini aynı gün ıaat l-t30 a kadar Komiaygn Reisliğine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Daireıinden, 

Haydarpa,a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
(3889) l-4 

• .. . 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıatıda yazılı ü~ 

gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şarlile 14.7.938 
per,embe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaıada gar binası 

içindeki Satınalma Koıuiıyonu tarafından açık ekıiltme ile matın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve hi· 
<ralarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaıada gar binası içindeki Ko
miıyon tarafından paraaız olarak datıtılmaktadır. 

1 - · Muhtelif ebatta helezoni burğu, demirci varyozu, rende, 
çekiç, maktap kalemi, tirfon anahtarı, testere lamaaı, kurtun pen
ıi, törpü ve saireden mürekkep 38 kalem muhtelif cinı alit ve 
ed~vat muhammen bedeli 31"17 lira muvakkat teminab 238 lira 
28 kuruıtur. 

2- 50.000 adet tretuvarlar için çimento karo (25X25 c/m eb
adında) muhammen bedeli 42)0 lira muvakkat teminatı ~ 18 lira 
75 kuruştur. 

3- 5000 kilo bor yatı (torna itlerin.le kullanılmak üzere). 
Muhammen bedeli 1150 lira muvakkat teminatı 86 lira 25 ku-
ruştur. (3963) 1 - 4 

• • • 
Muhıımmen bedeli 5932 lira 85 kuruş olan ıg kalemdP.n iba· 

ret flançlı dökme boru, ambuvatmanlı dikme boru, diraek vana, 
gaz borusu gibi malzeme 21.7.938 perşembe günü 1aat 15 te 
Haydarpaşada g.ı:ır binası dahilindeki Kouıisyon tarafından kapalı 
zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 444 lira 97 kurutluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Gazetenin 1.7.937 
gün ve 3645 No.lu nüıhasında intişar eden talimatname dahilin
de ahnmıt veıika ve tekliflerini muhtevi zarflarını aynı ıün 1aat 
14 e kadar Komiıyon Reiılitine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait tartnamcler Komi&yondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (3962) l - 4 

• • • 
l - Devlet Demiryolları ııtaayon ınnıfında istihdam edilmek 

üzere muaabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Musabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş 

olmak; 
Bl Türk olmak ; 
C) Yaşı 18 den aşa~ı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak ; 
O) Aıgari bir sene için aakerlikten maaf olmak ; 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak 11hhi muayenele

lerinde faal 1erviıde çahşmağa mani bir arıza Ye haatalığı ol
mamak; 

2 - Musabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacak
lardır. 

3 · Musabaka imtihanı 9 Temmuz 938 cumartesi günü saat 14 
de Haydnrpaşa, Sirkeci, Ankar , Balıkesir, Kayseri, Malatya, A
dana, Afyon. İzmir ve Erzuru işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temfnuz 938 cuma gününe kadardır. 
5 ·Talipler işletmelere ve ıstasyonlara iıtida ile müracaat e· 

deceklerdir. 
6 - Kabul şerait ve evıafı hakkında daha fazla malümat al· 

mak isteyenler işletme merkezlerin• ve ııtaayonlara müracaat 
edebilırler. (3588) 3-3 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

l- Şartname ve Projeleri mucibince İstanbulda Paşa
b .ı '1 p { ! y a > ~ ı 'ılı ; H R. ı c ı fı 

0

')( ı c n ı v e ~ 11 n :1 ıı n > v ı 

inşaatı - her ikisi birden kıpalı z:ırf u;uliyle e1.uiltm ... ye 
konmuştur. 

il- Rakı Fabrikasrnın lceşif bedeli 296 J58 lira 04 ku· 
ruş ve anason anbarının keşif bedeli ise l 46S3 lira 03 
kuruş olup cem'an 3110 l1 lira 07 kuruş ve muvakkat 
teminatı 16192 liradır. 

lll- Eksiltme 29.Vl.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapa la zarfların en ,S?CÇ saat t O a kadar m;\kbuz mu
kabilinde Alım Komisyonu Başkanlığına verilmiı olması 
lazımdır. 

iV- Şartname ve Projeler 16 lira bedel mukabilide 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mu1>ayaat Şube· 
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. [j 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek aynca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile in
şaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikasını 

ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfların yukarıda yaıılı olduğu veçhile 
eksiltme iÜnü en geç saat 10 a kadar adı geçen Alım 

Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması, posta ile gönderilecek zarfların da· bu saatten evvel 
komisyonda bulundurulması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (B) (3~69) 6 -6 

• • • 
l- Şartnamesi mudbince 928 ton Sömikok ve 10 ton 

La ve marin kömürü pazarlıkla satın alınac · ktır. 
ll- Pazarlık 6.Vll.938 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 

ili Şartnameler parasız olarak hergüıı sözü geçen 
Şubeden alınabilir 

lV isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3634) 3-4 

Kadıköy Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

Cinai 
Kilo 

Kilo Fiatı 
Muvakkat teminat 

Lira kr. -- -Fasulye çalı Tırabzon ikinci 2096 12 22 47 
Mercimek yeşil ,, 728 10 5 46 
Pirinç çorbalık kırıklı 728 15 8 19 
Bulgur karaman 1560 11 12 87 
Nohut Karabiıa 2496 7,5 14 04 
Zeytin ya;ı birinci yemeklik 416 43 13 42 
Sade yağı ikinci erimiş Kan 468 85 29 84 

Üsküdar Vakıflar imareti i~in yukarda yazılı erzak Her biri 
ayrı ayrı eksiltme ile alınacaktır. 1haleıi 11.7.938 pazartesi gilnü 
saat 15 te Kadıköy Vakıflar Müdürlütüodc yapılacağından istek-
lilerin müracaatları. (3847) 2-4 

' 
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A) A~judications au Rabaıs 

Cautioa. 
previ11eire 

Jours Heııre 

Constr'1ction-Reparation- Trav . Publics-Materiel de Coostruction-Cartographie 

Construction buancierie. 

Construction voitures (•i -)· 
Construction konak gouvernemental Vil. Aghri . 
T ravaux terrassement et d' arta, constr. chaussee 

avee couche en .:ısphalte et entretien pendant un 
an de la route d'une longueur de 38700 111. s/route 
Lulebourgaz Edirne {cah. eh. L. 43,50). (aj) 

Achevement conatr. bitisıe ı-roupe sapeurı pom· 
piers a Scutari. 

Gre a 2''e 

• 
Pli cach 

Publiquc 

270 
111575 

1739648 

4643 07 

6829 
65939 46 

348 23 

Dir. Hôtel Ankara Palace l•mir 
(rectif.) 

Municipı&lite lalikesir 
Defterdarat Vilayet Agbri 
Miniıt. Trav. Pub. Preıid. Ponts 

et ChausıeH 

{ 
Cem. Perm. Muoicipalite lıtanbul 
Dir. Ecooom. ,. ,. 

29·6·38 

1·7·38 
18-7-38 
14-7-38 

13-7-38 

18 -

15 -
16 -
12 -

14 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-F ourniture peur Hôpitaux 

Acide sulphirique, soude et aoude caustique. 

Produits pbarmaceutiques et articles pour panse• 
ment : 194 letı. 

Medicament pour hôpital Hasseki : 32 lots 

,, ,, ,, Djerrahpacha : 32 lota 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Charpente (aj.). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Motorine: 5,5 t.· Benzine: 5,6 t.- Petrole: 800 lı:. 

Coke: 70 t.- Charbon de bois: 6 t.- Boia de ebe-
ne : 200 tchekia· ld. d'orme: 50 tchekiı. 

Huile Bore : 5 t. 
Semi·eoke : 400 t. 
Houille criblee : 250 t. 

Diıers 

Vernia. 

Graphite. 
Ceruae. 
Coule<Jr en poudre . 
Tuyaux de fonte, coude, vanne, tuyaux pour gaz 

ete. : 19 lota. 
Carreaux en ciment : 50000 p. 
?ince de plomb, vrille, marteau. martelet, cleı pr. 

tircfondı ete. : 38 lots. 
Materiel pour armoirea. 

Brouettes en fer : 150 p. 
Oivera artidea pour planeurs (aj .). 
Piiıceı de reehaoges pour loeomotives (cah. eh. P. 

195). 

Provisions 
, 1 

Beurre : 40 t. 
Legumea : 5 lota. 
Beurre et poules (ııj .f. 
Y oglhıurt : 25550 kiloı (aj . ). 
Frangeole : 547S k. 
Riz pour pilav : lll t.- Riz pour ıoupe 6 t. 

Legu'-u : 34 lots 
Provisioıas : 14 lots. 
Pain, viande, farine, oeuf ete. 13 lotı. 

Savon noir : 2 t. 
Froınage kacher : 7200 k. . (aj.). 
Riz : 65 t. 
Beurre, bles coneasac et haricot11 ııec•. 

Ri~ ent\lles, pois-cbiches et paille. 
Provi•İona 54 lots 
Diverses provi;ıions (aj .) 
Lait, yoghourt, beurre et fromaıe . 

Pain 2 me qualite : 25 t. 

" " " (aj.). 
AYoine : 52343 k. ( ııj . ). 
Viuıde de boeuf, viande d.,, mouton, lait, yorhourt 

et foin. 
Viande de mouton: 25,5 t. 
Sucre en poudre: 8 t. 
Pain, viande, riz, sucre, farine, fromage, ı.ıavon ete 
Pain pr. le penitencier Ayandjık (ai) 
Foin: 291 t . 
Savon blanc et noir 

Yoghourt 

B) Adjudications a la surenchere 
Maehines automatiques d'imprimerie 
Articles en fer radiateur ete. 
Corde: 675 k. 
Decombres deux de matııons en bois 
Coneesaion exploitation na vigation sur l'Euphrat• 
Houille : 275 ı t. 

Pli cach 

Publique 

Gre a rre 

" 

Pli cach 

" 
Publique 
Pli cach 

• 

Pli caeh 

" .. 
" 
" 

Publique 

" 
Gre a 2're 

Publique 

1007 50 

3822 55 

436 75 

356 55 

1150 -
10800 -
4125 -

3610 -

3610 -
15000 -

6235 -
3932 85 

4250 -
3177 -

194 65 

75 57 

32 76 

26 74 

128 4'4 
169 50 

86 25 
810 -
309 37 

270 75 

270 7'5 
1125 -
469 13 
444 97 

318 73 
238 2S 

14 60 

76 75 1050 -
42000 -

Pli e11eh 52455 et 
39000 

3872 75 et 
2925 

Pli cach 

.. 
38f)00 -
7364 -

Gre iı gre 
Gre a gre 

" Publique 

4088 -
848 62 

2350 et 1200 
2647 30 

" .. 
" 

Gre a ıre 
Pli c~ch 

Publique 

" Gre a gre 

Gre a ıre 
Publique 
Pli caelı 
Gre a ırre 
Pli cach 

" 

Gre a gre 

Publique 

.. 
Gre a gre 

" Pli caoh 

" 

600 -
4680 -

13000 -

2224 

1080 -
97000 -
5793 

350 

la t. 4 

2150 -
552 35 

307 -
64 -

267 -
191 55 

45 -
351 -
975 -

898 88 
157 50 

81 -

434 48 

1S°lo ··-

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
Bareau d'Exp. H.pacha 

Vil. Balikt'aır 

{ 
Com. Perm. Municipalit~ latanbul 
Dir. Econom. • ,. 

idem 

Dir. Denizbank Suc. latanbul 

' 
Com. Ach. Ecole Arricole Halkalı 

,, 

13-7-38 

14-7-38 

30·6·38 

30-6-38 

5-7-38 

14-7-38 
14-7-38 

1 ExpL Ch. de Fer Etat H pacha 14-7-38 
Mucicipalite Tchanakkale 15-7-38 
Dir. Ecole Superieure Com. Maritime 14-7-38 

{
Ad •. Gen. Cb·. de fer Etat Ank. 
Bureau E.xped. H.pacha 

idem 

.. 
1 Exp. Ch. de Fer Etat H .paeha 

" 
" 

{ 
Com. Perm. Munieipalite lat. 
Dir. Econom. ,. ,, 

1 Expl. Ch. de Fer. F.tat H.paeha 
Dir. G. Turkkouchou Ank. et lstanbııl 
f Adm Gen. Cb. de Fer Etat Ank. 
l Caisses Haydarpaeha 

Com. Aeh. Command. lst. Fındikli 
r 

" 
,, 
.. 

Com. Ach . Ecole Normale lat. 

" ,, 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 
Com. Acb. lnt. Ankara 

13-7-38 

13-7-38 
13-7·38 
13-7-38 
21-7-38 

14-7-38 
14-7-38 

30-6-38 

13-7·38 
5-7-38 

11-8-38 

14-7-38 
l i -7-38 
30-6-38 

4-7-38 
4-7-38 
8-7-38 

14-7-38 
14-7-38 
13-7-38 
18-7-38 
30-6-38 
12-7-38 

' " ' " Dir. FaculM Droit Ankıtra 
Com. Perm. Vilayet Bilrdjik: 
Dir. Vakoufa ltanbııl __ 

; 9-7-38 
U•7-38 
9-7-38 
1-7-38 

29-6-38 

Procureur Gen. Rep. Bafra 
Dir. Penitencier Biledjik 
Dir. V eterinaire bmir 
Com Ach. Div. Adana 

5-7-38 
30-6-38 

4-7-38 
11-7 38 

15 -

14 -

14 -

15 -

11 30 
11 45 

10 30 
15 -
11 30 

15 

15 
15 -
15 
15 -

10 30 
10 30 

1~ -

10 30 
15 

15 -

11 -
11 -

10-11 
11 --
11 30 
15 -
10 -
10 -
10 -
10 30 
14 -
15 

11-12 
10-17 
11 -
15 
15 

15 -

Com. Ach. Ee. lnr. Gumuchaouyou 11-7-38 15 
• 11-7-38 14 30 

Com. Ach. Ecole Agricole Ist. 14-7-38 10-11 -
Procureur Gen. Ayandjik 1 moia a partir de14 6-38 -
Com. Ach. Div. Adana 13·7-38 15 -

{
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 13-7-38 15 -
Bureau Exped. H. pacha 

Com. Ach. Command. l11t. Findikli lundi et jeudi 

4 eme Tribunal de Paix de Beyorhleu 6 -7-31 
Dir. Venhıa DeuanH lıt. 29-6-38 
Com. Ach. F.con. Monop. K.tache 12-7-38 
Municipalite Anlı:ara 2-7-38 

,, Biredjik 13-7-38 
lureau Exeeutif Eregbli de la Mcr 20-7·38 

Noiro 

14 -
13 -
14 -
12 -
10 -
10 -

Çarşamba 29.6.938 

Sebze ve iyi au (fat. Sıh. Mies. SAK) ·'~ 710 
Ra~ı fabrikası ile anasoıa ambarı incı. (lnaiı. U. Müd) 1'! 725 
Un ve aadeyaf (l•mir Lv.ı.) .~~ 725 
Sönmemiş kireç (DDY) .~ 727 
Erzak (Teknik Ok. Dir.) J'! 727 
Mlkellea soda {Asit. Fabr.) .,! 727 
Kömür (Kütahya Beled.) ."(! 727 
* Su defirmeni (lst. Vaid. Dir.) .\! 727 
Lutik çiıme (DDY) J'! 728 
Benzin (iktisat Velı:.) .Ye 729 
Kuru sofan (Balıkesir Aılc. SAK) .\! 729 
ArpA ve saman (E11kifehir Beled.) ,,l''! 729 
Gaıyafı (Kırklareli Tüm.) .,! 730 
Yofurt, sotan, patates ve tereya~ (İlt. Lis. SAK) ·'~ 73 l 
Odun (Konya Vil.) 1'! 732 
Erzak (Seylııan n .\~ 734 
* Çam atacı (Çorum Ür•an Başmiih.) .M 733 
Meıe odunu ve ersak (Edirne Kültilr Dir.) ,\! 733 
Ham laf ihzarı (Afyon Vil.) .,\! 7'6 
Motorin, vakum, gaz, benzin ve üstGbii (Afyon Vil.) ,,! 736 
Ekmek (Üsküdar C. Müddeium.) .N! 731 
Bekta.ı haııının yıkılmaaı, anlcazın kaldırılması ve arıanın teııviye~İ 

(lıt. Beled.) .N'e 738 
Odun (DDY Adana) 11! 741 · 
Erzak (lıt. Valuf. Dir.) .ıY! 7-41 .. 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Mercredi 29-6~ 1938 

Legumes et bonne eau (Oir. Hyı. et As,. Soc. Djaghaloghlou) 1 

Constr. fabriqu• raki et depôt poıır ani11 (Dir. Gen. Monopole,) 1 

F arine et beurr• (lntend. lzmir) Ne 72.S 
Chaux vive (Ch. de Fer !.tat) No 727 
Proviıiona (Dir. Eeole Technique) No 727 
Soude c.lcinee (Fabr. Militairca) No 727 
Charboll (Municipalite Kutabia) No 727 
* Moulin a eau (Dir. Vakoufs Ist.) No 727 
Bottes en caoutchouc (Ch. de Fer E.tat No 728 
Benzine (Miniııt. Economie) No 729 
Oipon sec (Com. Ach. Milit. Balikeııir) No 729 
Orre et paille (Munıcip. F.11kichehir) No 729 
Petrole (Division Kirlclareli) No 730 
Yoghourt, oirnon, poınme de terre et beurre (Com. 

lıt.) No 731 1 

Boia (Vil. Konia) No 732 
Proviıion (Vil. Seyhan) No 734 
Bois de sapin (lnr. en Chef Foretı Tchoroum) No 733 

., " clı~l!e et provi11ions (Dir. lnstr. Publicı Edirne) 
Extraction de pierrea brute• (Vil. Afion) No 736 
Motorine, vac01ım, petrole, benzine et etoupe (Vil Afion) No 
Pain (Proc. Gen. Scutari) No 737 
Demolition han bektache, enlevement dccombres et ajuııtemenl 

rain (Municipalite lstanbul) No 738 
Bois (Cb. de F•r Etat Adana) No 741 

__!!,oviıion (Dir. Vakouf• lst.) No 741 

* Les a•teriaque• indiquent une venle par 

ı-r~•..-w~"W r._.."W --------...----..... 
t-.. ._.. • .....,~ .. ..-.A --------------

Sarıyerde vapur iskelesi yanmda meşhur 

CANLI BALIK 
LOKANTA ve GAZiNOSU 

Bu senenin yenilikleri: 
Denize uzanmış geniş rıhtım, büyük dans yerı. 

Meş hur viyoJonist 
MARTHA AMATI nin idaresinde 

Temiz Servis· Nefis Yemek -Latif Manzar 
Boğaz içinin en taze ve en nefis balıkları 

istako.zları her zaman mevcuttur. 

Geç vakıta kadar otobüs ve vapur 
temin edilmiştir 

TELEFON 32-90 


