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Bu gün ii.§n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat -----------------------=--------
Müracaat yeri Gün Saat 

fl) Münakasaıar 

~şaat, TaJT\irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

8•lıkesirde Çayırhisar Topçu kışlası yolunun şoıe 
haline ifrağı in,. 

:Yvalılr.-Alhnova yolunun arasında yap. kaldırım tamiri 
efılt Saydan cad. Montrö meydanına kadar 390 m, 

döıemenin iranit parke taşları ile dö,ettirilmesi 
(ıart. 75 kr) (temd) 

Vında yap. 5 ıınıfh ilkokul inş. (1 kısım) 
~kçakoyunl u tuzlasında yap. inş. 
•tar yeri inş. (temd) 

aç. eks. 

" 
paz. 

5879 25 

Y357 59 
13956 83 

kapalı z. 15500 -
af. eks. 2968 35 

855 -

~çl•r, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

L· 'tol: 10 k. - bant: 30 paket - ıaz bezi: 350 m. aç. eks. 2C4 70 
eter: 3 k. - oksijen: 13 k. - pamuk: 70 k. 

~0r111fit: 500 k. - lı.reolin: 300 k. - kristalize: 31..0 k. 
" 

1180 -
kükürt: 100 k. 

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 

"transformatör: 65 ad. 
~Uhtelif eb'atta bilyalı yatak: 410 a<l. • çelik bil· 

Ya: 6800 ad. 
~•lo pili kavanozu: 2000 ad. 
er2ama Belediyesi tarafından yap. şehir elektrık 

•antralı için alınacak lokomobiller ve teferruatı, 

lranıforqıatör ve jeneratör, tevzi şebekesi, izolatör 
•iperi, Sİi'orta v.s. katıular ile ağaç direkler 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır !:,!· 

aç. cks. 

" 

" kapalı z. 

1533 
1917 50 

1300 -

Portatif çadır bezi: 7425 m. aç. eks. m. O 53,94 

~bilya, ve büro eşyaıı, Muşamba-Hah v.s. 

Perdelik kumaş: 2000 m. kapalı z. 6500 -

~ereste-Tahta v.s. 

Ç,ın dilme •uhtelif eb'atta: 6 kal. ·ba~dadilik çam 
Çıta 4 m. boyunda: 800 deıaet 

Mahrukat, Benzi~, Makine yagları v. s. 

Üdun: 740 t. 

., 143 " 

o.. 115 " 
dun: 3UO t. (temdt 

Müteferrik 

Bınek hayvanı: 200 l:aş ile yular, belleme, kolan, 
fırça v.s. 

Cranit parke taşı: 150000 ad. ltemd) 

~~ ıaatı: 60-100 ad. 
~•tel motör yol sılindır: 6 ad (şart. 195 kr) 

e·•hruti çadır! 15 ad. 
B•lüın emulsyon: 21 t. 
Oı. mıhı: 500000 ad. 

~rlc~ çantaaı: 100-120 ad. 
~hbıye kütüklüğü ile pala1ka: 500-550 ad. 
•hliıiye ipi: 1000-1100 ad. 

.J::rzuk, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sebte: 6 ka:em 
F:.rtak: 21 kal. (temd) 

s .. 22 " " 
t 1t 1r, keçi veya koyun eti: 11 t. 
kınek: 8 t. 

.. 8 " 
,, (cezaevi için) (temd) 

r- ,, (1 senelik) 175 t. 

S
Hydar ıapı: 600 t. 
•bun: 500 k. 

Sabun: 12 t. 
~•tcimek: 6 t. · ıo2'an: 3 t. - makuna: 2,5 t. 
~t konserveıi: 25000 ad. 
~kınek: 410520 le. 

~) Müzayedeler 

(ıki çuval: 10000 ad . 
Cübre: 25 t. 
~Urda eşya: 60 kalem 
oş teneke: 643 ad. 

aç. ek~. 

kapalı z. 

" 
" aç. eks. 

2362 80 

12210 
2359 50 
1897 50 
2250 -

paz. . 21262 50 
beh. 14 -

kııpalı z. 39000 -
paz. 

" aç ekı. 

paz. 

" 
" 

aç. eks. 

" 
" 

aç. eks. 

" 
" 

t 130 -

2600 -
2500 -

750 -

1931 -
1028 87 
3368 15 

800 
640 -

kapalı z. 14000 -
paz. 

" 
" .. 
., beh. 40 

kapalı z. 

aç. art. 

" paz. 
aç. art. 23 80 

441 

701 82 
1046 80 

ıın2 so 
223 27 

15 40 

88 ~ 

114 98 
143 152 

97 50 

300 

487 50 

177 21 

9116 -
177 

143 
169 -

1594 75 

2925 -

204 75 
150 -
19:) -
187 50 

56 25 

144 82 
77 25 

252 65 

60 
48 

1050 

750 -
3078 90 

120 -

1 79 

Balıkesir Vilayeti 

" 
lzmir Belediyesi 

Van Naha Mild. 
Ankara lnhiaar. B aşmüd. 

,, Valiliği 

İzmir Belediyesi 

" • 

D.D. yol. W. paşa 

" \ 

" Bergama Belediyesi 

M. M. V. SAK 

D. D. yolları H. pa~a 

Devlet O. yol. ~I paşa 

Burııa Ask. SAK 

" 
" Devlet D. yol. Ank. 

Sıvas Tüm. SAK 

lzmir P3eledıycsı 
Eııkişehir Belediyesi 
M. M. V. SAK 
inhisarlar U. Müd. 
lstanbul Belediyeıi 
M. M.V. SAK 

" 
• 
" 

lzmir Lvz. SAK 
l.1.mir Belediyeııi 

.. 
Balıkesir Ask. SAK 
lzmir Belediyesi 

" Sıvu C. Müddeiumum. 
İzmir Cezaevi Dir. 
lnhiııarlar U. Müd. 

" Deniz Lvz. SAK 
İstanbul Komut. SAK 
M. M. V. SAK 
lstanbul Belediyeısi 

D. D. yolları l:ımir 
Selimi ye Aıık. SAK 
Harta Genel Dir. Ank. 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 
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Daha fazla malômat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

a) MÜNAKASAL 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Hanta 

Van Nnfsn Müdürlüğünden : 

Yanda yapılacak beş sınıfh ilkokula aid 49719 liralık keşif 

bedelinden 15,500 Jirahk luıımı münakasaya konulmuştur. Mev
cud malzeme fiat tahlili Üt.erinden mfttcahhtdin istihkakından 

tenzil edilecektir. 
Bu işe aid şartnameler ve eyr~k şunlardır : 
Eksiltme ,artnamesi. 
Mukavele proje1i. 
Bayandırlık genel ve yapı işleri şartnamesi. 
inşaata aid fenni ve hususi şartname. 
Metraj ketif hulasası, ailailei fiat cetvelleri. 
İıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz olarak Nafıa Mü. 

dürlüğünde görebilirler. 
Ekıiltme 7.6.938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 23.6.938 

perşembe günü saat 16 da Vilayet makamında tetekkül edecek 
komisyonda yapılacaktır. 

Münakaıa kapalı zarf uaulile olacaktır. 
Ekıiltmeyc girebilmek için isteklilerin 1162 lira 50 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka Nafıa Vekaleiind~n 
a'ınmış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 

Ankara Valiliğinden : 

Kıı.ılcahamaııı kaı.asına bıığlı kır pazarlarından Yabnnnbad 
paz.arı 500 Güreş pazarı 200 ve Sey pazarı la5 lirada 20.5.038 
günü talihleri üzerinde pey konmuş ise de haddı layık gorulme· 
diği cihetle 20.6.038 gününe kadar bir ay müddetle uzatılmış ol
duğundan laliblerin yevmi mczkürde yüzde 7,5 nisbetın.ie temı· 

natJariylc birlikte mahalli kaymakamlığa müracaatları ilan olunur. 

Ankara lnhi8.ıılar Baş ~1udiirlügııııden: 

ilk keşıf varaka-.; 2968 Jira ,r; kuruştan ihaıel olan Ak
çakoyunlu tuzlasında 2<> gölün e a lı surette t..ımiri H' )e
nideıı dört gölün in~a-ına aicl t~irı 2 l.6.9:~8 t.ırıhındr cuın ı 
günü saat 16 da lnlıi nrlar Ba~ınudıirhigümiiz hina::ııııda top 
la nacak koıniı::yonda ~artııamesi veçhi le aleni ebiltnıc \ c 
ihale-.i icr.ı cdıleceğinden tlliblerin 223 lira 27 kuruş ılk 
teminat paralarile bidiktı• idaremi1.e ıııüraruntlan ıl.111 olumıı. 

Balıke .... ir \ ılayet Daııni Enrıım nındeıı: 

Eksil meye konulan i~: Balıke::,İrde Ç1} ırhi:-.ar l'opçıı • ..,. 
la ı yoluııun "Osn lıaliıı' ifrağı iıı~ ,1·1tı olup 2:1.o.9:~~ taı ih112e 
ra tlayan pP-rşemhe gıinü "ı.ıt lO d ı ih ılt'"İ yJ(J?lmak üzPı <: 

l!'> giin ıniiddctlr açık ek,..iltmevc konulmuştur. 
Bu i:?İn kc il hedelı 5B7l) lır,ı 25 kuru:- muv.lk!. .. cil t mı 

nalı 441 liradır. 

Bu işe ait evrak şurıiardır: 

A- Keşif hulasası, fıy ıt bordro,..u, ınl'lraJ r l\ t•llPrı '(' 
malzeme grafıkleri. 

l3 - Hususi ve fenrıi ~artnamelerle ehıllmc artnaınelı>ri. 
C - Mukavelename örneği: f ,,tiyenler lıu evrakı h,.,q{ü t 

daimi e1ıciime'n kalemınJe veya nafw cl.ıire .. ınde görPbilır!e . 
İhale yukarda y.ız•lı gün ve saatte Balıkf. ... ir hukfiınf't da

iresinde Vılayet daimi encümen tarnf ından ya ılacaktır. 
Bu işe girebilmek için ~artnanıecıindc> ) aztlılığı \ çlıile 

Nafıa vekaletinden 938 yılı için alınmış yol ınüh•ahhitlık \ e· 
sika mm \~ya eksiltmeden en on :sekiz gün C\ \'el Balıke .... fr 
'nafıa nıü<liirliiğünden alınacak miitcahhitlik vcsika::ıının vr 
muvakkat teıninatm mal!;andığınu yatırıldığına dair mak lıu1. 
veya şayanı kabul banka mektubunun i 1ıraz edilme i mrş

ruttur. 
İsteklilerin yukarıda yazılı şartlara uygun evrak ve \'e· 

vesaik ile birlıkte muayyen gün ve ~aatte B.ılıkc..;ir viJ:l) d 

daımi encnmeniue müracaatları ilan olunur. 

İzmir fü lediyP8İııuen: 

139.)6 lıra 83 kuru:; hedeli ke ıfti lıa) ıııclırlık "'ılı ... ıııd L 

Hchk Seydam c ıdrle..:inın Dokuz EyHıl rnerd.uııııılan l\1 ' ıı 
meydanıııa kadar olaıı 390 ınrtrc boydaki dö:;ıc ıneııiıı 

-
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parke taşlari le dö~ettirilme i işi için 3 6.938 gününde yapı· 
lan kapalı zarflı eksiltmed~ ihale yapılmadığından mezkur 
tarihten itibaren i~ bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Keşif ve 
ıra rtnamesi 70 kuru~ bedel ınukol.ıilinde baş mühendislikten 
tedarik edilir. Taşradan isteyenl~r şartname ücretile birlikte 
p, te iicretini <le göndermelidirler. iştirak etmek isteyenler 
10:16 lira 80 kur U§luk muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile encümenin toplandığı cuma ve 
ı::alı günleri .;aat 16 da encümene gelirler. 

Bahkeair VHAyet Daiml Encümeainden: 

Ekailtmeye konulan iş Ayvalık-Yalova yolunun 13 ncü kilo· 
metreleri arasındaki kaldırım tamiratı esa1iyeıi olup 23.6.938 ta· 
rihine raıtlıyan perşembe günü saat 10 da ihaleıi yapılmak üzere 
15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuttur. 

Bu tamiratın ketif bedeli 9357 lira 59 kurut muvakkat temi
natı 701 lira 82 kuruıtur. 

Bu işe ait enak ıunlardır. 
Ke,if huliu11, metraj cetvelleri, fiat bordroıu ile malzeme 

grafikleri. 
Huıuai ve fenni ,artnamelerle okıiltıne ,artnameıi. 
Mukavelename örneği. 

İ.tekliler bu evrakı hergün Vilayet Daimi Encümen kalemin
de veya Nafıa daire1inde görebilirler. 

ihale yukarıda yazılı gün ve saatte Balıkesir hüküaıct daire· 
ıinde Vilayet Daimi Encümen tarafından. yapılacaktır. 

Bu işe girebilmek için şartnamesinde yazılı olduğu veçhile 
938 yılı için muteber olmak üzer" Nafıa Vekiletinden alınmış 

müteahhitlik vesikasının ycya bu iş için Nafıa Müdürlüğünden 

ckıiltmeden en son 8 gün evvel müracaatla alınmış veıikanın 

ibraz edilmeıi meşruttur. 
isteklilerin bu veaaik ile birlikte muvakkat teminatını malaan

dıj'ma yatırdıj'ına dair makbuz ıenedi veyahut ıayanı kabul ban· 
ka mektubu ile birlikte muayyen vaktinde Vilayet Daimi EncÜ• 
menine mfiracaatlan ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit:__ 

b:mir Belediyesinden: 

Cinsi kilo 
Pamuk 25 ve 50 gramlık 70 
Oksijen 13 
Eter 3 
Gaz bezi 
Bant 5 lik 
Bant ı0 luk 
Lizol 10 

paket metre 

10 
20 

350 

lira kurut 
1 60 

85 
55 
11 
60 

1 00 
1 25 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatı yaz:ılı 7 kalem ili· 
cın heyeti umumiyeai 204 lira 70 kuruş muham. bedelle ve baş· 
katiblikteki şartnamesi veçhile açık ekıiltme ile ihale1i 14.6.938 
sah günü saat 16 ya temdit edilmiştir. İştirak etmek iıtiyealer 
15 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka te· 
minat mektubu ile söylenen gün ve saatta encümene gelirler. 

• • • 
Miktar Fi at 

Cinsi Kilo Kuruş 

Formül 500 125 
Kreolin 300 30 
Kristalize 300 150 
Kükürt 100 15 

Yukarıda cinı , miktar ve muhammen fiatı yazılı olan tephi
rntı umumiye için satın alınacak 4 kalem ilacın heyeti umumi
yesi 1180 lira muhammen bedelle ve Başkatiplikteki şartnamesi 

veçhile açık eksiltme ile ihalesi 14.6 938 salı günü saat 16 ya 
temdit edilmiştir. İştirak etmek istiyenler 88 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ile söy· 
lenen gün ve saatte encümene welirlcır. 

~lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedcllerile ınikda r ve vasıfları aş~ğıdıı yazılı 

3 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
fü.ere 30.6.938 perşembe günü aat 10,30 da Haydarpaiiada 
gar bina ı dahilindeki komisyon taraf.ndan açık eksiltme ile 
~alın alıriaraktır. 

Bu i~e girmek isteyen)arin her grup hizasında yazılı nıu

rnkkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek
...i ltme günü saatıne kadar komisyona miiracaatları lrı.,,ımdır. 

Bu i~e aid şartnameler komisyondan parasız olarak da
~ıti !maktadır. 

1- 65 adet transfrrmatör muhammen bedeli 1533 lira 
\'fı muvakkat temin.ttı 114 lira 98 kuruştur. 

2- 410 adet muhtelif eb'attıı bilyalı yatak ile 6800 adet 
çelik bilya muhammen bedeli 1917 lira 5J kuru§ ve mu
vakkat teminatı l43 lira 82 kuruştur. 

3- 2000 adet kalo pili kavanozun muharnmerı bedeli 
1300 lira ve muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruş tur. 

Bergama Belediyesinden : 

Bergama Belediyesi tarafından yaptırılacak olan şehir 
elektrik santralına aid muhammen ve aşağıda yazılı fiat
larile sekiz alcit ve edevat grubları ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmuştur. 

MÜNAKASA GAZETESı 

Grup No. l - Lokomobiller ve teferrüatı ı9;i60 lira 
,, 
,, 

,, 2- Transformatör ve jeneratörler 
" 3- Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 
,, 4 - Tahtelarz yüksek tevettür 

6250 ,, 
5498 50 " 

" kablosu 2810 ,, 
,, ,, 5 Tevzi tabloları 2950 
.,, ,, 6- İzolatörsiperisaikasigortasılvs 4125 50,, 
,, ,, 7 - Kabalar 1422 ,, 
,, ,, 8 - Ağaç direkler 1750 ,, 
Br işe girmek istiyenler grublara aid tarifname ve 

fenni şartnameleri Belediyeden müracaatle param olarak 
alır ve i'Örebilirler. 

Eksiltme 23.6.938 perşembe günü saat 15 ten itibaren 
başlıyacaktır. Grubların ihalesi sıra ile ve her grubun 
ihalesi ve muamelesi bittikten sonra diğer grublarm iha· 
lesine geçilmek suretile yapılacaktır. 

Eksiltme 2490 sayılı kanunun 3 1 nci maddesi 2 nci 
fıkrası deliletile 41 nci madde C. Fıkrası 5000 liraya 
kadar olanlar açık eksiltme ve 5000 liradan yukarı olan· 
lar ise kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmiye girmek istiyenler her b ir grupun muhammen 
tute:ırının yüzdo 7,5 buçuk nisbetinde muvakkat teminat
larını makbuz mukabilinde vezneıe yatırmaları lazımdır. 
' isteklilerin bu gibi eksiltmiye girecekler muvaffak ol· 
duklarına dair vesaik ibraz eylemeleri tercihe vesi ledir. 
Kapalı zarf usulile eksilt meye konulan üç gurup için 
münakaıaya gireceklerin teklif mektublarını ihale günü 
23.6.938 perşembe ıünü saat 14 e kadar Beiediye riya· 
setine tevdi eylemeleri lazımdır. Post~da val i olacak 
gecikmeler nazını itibare alınmaz. 

Talib olanların iş bu şekil ve şeraıt dahilinde yevmi 
mezkura kadar müracaatleri veyahut encümende hazır 

bulunmaları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyom:ndan: 

Müteahhit nam ve huabına 7425 metre portatif çadır bezi 
açık ekıiltme auretile utın alınacaktır. 

İhalHi 27 temmuz 938 çarşamba günü saat 15 tedir. 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 53 kuruş 94 untimdir. 
İJk teminatı 300 lira 38 kuruştur . 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s _ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 650:> lira olan idare monoğramını 

havi 2000 metre perdelik kumaş 4.7.938 pazartesi gunu 
saat l l de Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma 
komisyonu tarafından kapalı urf usulü ile satın alınacak· 
tır . 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ile 487 lira 50 kuruşluk muvakkat le niuat ve resmi ga
zetenin l.7.{137 tarih, 3645 numaralı nüshasında intişar 

eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet veı;ikalarını 

muhtevi teklif ıarflarrnı eksiltme günü saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası ıçın· 
deki sahnalma komisyonu tarafından parasız olarak da· 
ğıtılmaktadır. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareıinden 

Muhammen bedeli 2362 lira 80 kuruş olan 6 kalem muhtelif 
eb'atta çam dilme ile 800 demet 4 metre boyunda bağdadilik 

çam çita 23.6.38 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar 
bina11 içindeki satınalma komiıyonu tarafından açık eksiltme ile 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik ve 177 
lira 21 kuruşluk muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme gilnü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Haydarpaşada gar binuı içindeki ko· 
miıyon tarafından paraıız olarak dağıtılmaktadır. 

Mahrukat Benzin-Makine yag·ian v. s. 

Bursa Askeri SAtınalma Komisyonundan : 

Odun tutarı İlk teminatı 
ton L. K . lira 

Bursa 740 12210 00 906 
Mudanya 143 2.359 50 177 
Bandırma 115 1891 50 143 

Yukarıda yazılı garnizonların hizalarında gösteril en odun mik· 
tarı kapalı zarf yolu ile Bursa Askeri Satınalma Komisyonunda 
27 haziran 938 pazartesi günü saat 15,30 dıı kapalı zarf yolu ile 
eksiltmeye konacaktır. Şartnameteri hergün Bursa Askeri Satın
alma Koıniayonu ile ist. ve Ankara Levazım Amirliği Sahnalma 
Komiıyonunda para1ız görülebilir. 

1 

Devlet Demiryolları ikinci İşletme Daireıiaden: 
. . . ıııl' 

31 mayıs 938 tarihinde ibalHi yapılmak üzere ilan edıldıf ,,'4' 
de talih zuhur etmeyen ve muhammen bedeli 2250 lira olsn·ıt"' 
ve gür~en karışık olarak 300 too kesilmemiş odun açık ek•• 
uıulile alınacaktır. . 'fi 
Ekılltme 10.6.938 cuma günü saat 15 te Ankarada ikinc• 

1 

me 1atınalma komisyonunda yapılacaktır. ··• ., ..... 
Muvakkat teminat 166 liradır. Şartname komiıyoncn P 

gö.terilir. 

Müteferrik 

M. M. Vekaleti Satın Alnıa Komisyonundan~ rdJ ti' 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 40 santim olan ..ıOO. tııt• 

ne Boz mihn açık ekıiltme ıuretiyle münakasaya konulıııut 
İhale1i 25.7.938 pazartesi günü saat 15 dedir. 
İlk teminatı 150 liradır. 0ıırt 

· b d 1 · l k h - o" ,.,leden 9 
Evıaf V9 şartnameıı e e sız o ara er gun 5 

M. M. V. Satmalma komiıyonurıdan alınır. '.IJ 
• .:.ıepııne tahmı'n edı'len f'ıatı 1)500 l "ıra olan 500 ili -" • ~ • n , , ,lı .... 

tane palaskasile birlikte sıbiye kütüklüğü pazarlıkla satın 

caktır. c.tı' 
3 6 93° · - !l t 10.30 da M. M· ;JP Pa:ııarhğı 1 • . o pazartesı guoı.ıı saa 

alma komisyonunda yapılacaktır .... lilt• 
NQnıune ve ,aatname bedelsiz olarak. komisyonda goru 
Teminatı 187 lira 50 kuru,tur. ·ı#. 

• Altı adet dizel mo' ö rlü yol ıilindir kapalı zarfla ek•' i.,,t 
• • · · l 39000 ı · t 'lk teıll ye konmuıtur. Tahmın ed eıt bedo 1 ıra o up ı _ (j ; 

paruı 2925 liradır. lh ,Jrsi 2:l hazira n 938 cumartesi gun od•' 
1 ( dedir. Şartnamesi 195 kurü~a MMV Sahnalma Komisyonu 

alınır. e o t•ll 
* • • Hepsine tahmin edilen fiatı 2600 lira olan 100 illi 12 

aıhiye arka çantası pazarl ıkla satın· alınacaktır. 1tıf 
Pazarlığı 13 haziran 938 pazarte1l g-ilnü aaat 11 de MMV • 

alma komiıyonda yapılacaktır. 
Nümune ve ,artname bedelsiz olarak komisyonda görOIÜ'' 

Teminat 195 liradır. 

Eskişehir Belediyeıindcn : 
,.ı 

Asgari 60 azamı 100 tane soğuk au saati alınacaktır . . B~e f 
lerin haiz olması lazımgelen vasıfları eksiltme şarlnamesın 

zılmıştır. . el / 
Beherinin muhammen bede.ti I~ lira~."· ~azirnn!n I~ ıP ,pıll 

nü saat 15 te Eşkişehir Belcdıyesı encumenınde ıhalesı ~ı·rl'' 
· .. b'I V . t' eb• 1 

caktır. Talıpler şartnameyı her zaman gore ı er. e ıs ıy tıı' 
Teminat 100 saatin muhammen bedeli üıerinden yüzde 7,5 

.. 
"' . 15 adet mahruti çadı r alınacaktır . Bak: inhisarlar U. ~~ 

ilanlarına. 

"' * • 
21 ton bilum Emülsiyon alınacaktır. Bak: İst. Beled. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
• ıı 

nü saat 11 de paıurlıkla M. M. Vekaleti Sahnalma 
Kc.misyonundan: 

Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı 40 kuruş olan 25 bin tane 
porsiyon et konservesi pazar
lıkla ıatm alınacaktır. • 
Pazarlığı 13 haziran 938 pa

zarteıi günü saat 1 l dedir. 
ilk teminatı 750 lirarlır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak hergün öğleden sonra 
M.M.V. Satınalma komiıyonun· 
dan alınır. -----

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonundan: 

Evsaf ve şeraiti komisyondan 
hergün öğrenebilecek olan 12 
bin kilo sabun 11 haziran 938 
tarihine raılıyan cumartesi gQ-

• • • 
600 t. çavdar sapı alınacnktır. 

ilanlarına . 

caktır. ı• 
İsteklileri 'l belli gün ve ~o' 

atte Kasımpaşada bulun1111 

misyona müracaatları . 

' İzmir Belediyesinden~(i 1' 
Çocuk yuvasının 938 111 ııı 

lı ihtiyacı olan 8 bin kil0•1of' 
riuci nev'i ekmek, beher "~" 
10 kuruştan 800 lira mu~•~ 
bedelle ve başkatipliktek• .1~ 
namesi veçhile açık ek•~.,· 
ile ihalesi 14.6.937 sah ., . tı .... 
saat 16 ya temdit edilın•f IJ" 

. . nlt' 
lttirak etmek 11t~yc r0'°' 

liralık muvakkat temınat ,~ 
k · at il' buzu veya ban a temın tt' 

b ·1 " l - e ••' tu u ı e soy enen gun v 
encümene gelirler. 

Bak: inhisa,.Jar U. Müdartoı' 
• • * ,; 

500 kilo sabun alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilini• 
• • • 

410520 kilo ekmek alınacaktır. Bak: İst. 

9 uncu İşletme DirektBrlDöDnden: 
11•" Edirneye tertip edilen tenezzüh katarlarının ikincisi 1 l ~ 

ran 1938 cumarte1i gilnü nat 23,20 de İstanbuldan kal1' f 
12 haziran 1938 pazar günü ıaat 8,30. da Edirneye varacak~~;, 
gün oradan saat 15,35 te kalkarak lstanbula saat 23, 15 te 
cektir. J' 

Biletler 10 haziran 1938 tarihinden itibaren gişelerde aatılıt' t 
başlnnacaktır. 13385) 1 "' 

S rkeciden Edirneye gıdip-gelme ücretlerı: 

1 inci mevkı 606 kuruş 
2 ,, " 438 .. 
3 " " 283 " ., 

Fazla tafflılat için istaııyonlnra müracaat olunması rica oı0u;a 9 İŞLETME MÜD 



9 Haz:iran 1938 

Beher tonuna 130 lira bedel tahmin edilen Çifte Ha
vuzlar-Cadde Bostanı yolunda kullanılmak üıere lüzumu 
olan 21 ton bitum Emülsiyon paz..ırlığa konulmuştur. Ev· 
takı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 
kanunda yazıli vesika ve 204 lira 75 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubiyle beraber 13.6.938 pazartesi 
günü saat 14 de Uaimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* • • 
(f) (3399) 

Hastanelerle diğer müesseselere bir sene zarfında lü-
ıumu olan 410520 kilo ekmek narh üzerinden kapalı 
Zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. Eksiltme 23.6.938 perşembe günü 
Daimi Encümende yapılctcaktı~. Bu işe girmek istiyenler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 3078 lira 90 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 

rtıektublarım havi kapalı zarflarmı yukarıda ya:zılı günde 
saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat· 
ten sonra veriledek zarflar kabul olunmaz. Bu taahhüde 
girişmek istiyenler her türlü tafsilatı Levazım Müdürlü· 
ğUnden öğren melidirler. (1) ( 3401) 

l<ıymeti Pey parası 
~ K. L. K. 

810 2ö 60 77 

623 94 46 80 

623 94 46 80 

403 42 30 26 

Mercan Dayııhatun mahalleai Büyük Yeni 
han 2 ·İnci katta Eski ve yeni 31 No. lı 
kirgir odanın tamamı 
Mercan Dayahatun mahalleıi Büyük Yeni 
han 2 -inci katta cıki Ye yeni 38 No. la 
kargir odanın tamamı 
Mcrcnn Dayahatuıı mahalleıl Büyük Yeni 
han 2 -inci katta 37 No. h kirfİr oda
nın tamamı. 

Mcrcarı Dayahatun mahallemi Bilyük Yeni 
han 2 inci katta 20 No. h kfirgir edanın 
tamamı 

Yukarda yazılı emlak 15 gün miıddetle açık arttırmaya çıka· 

tılrnıştır. İhalesi 20.6.938 pazartesi günü saat 10 da icra edilcce
l~İnden isteklilerin Çcmberlitaş'da Vakıflar BaşmÜıJürlüğü Mah· 
Ulat kalemine müracaatlarJ. (3332) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pa· 
~arJıkla alınacaktır. 

11- Pazarlık 23.Vl 938 tarihine rnsthyan perşembe 
~Unü saat 13 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube-
81hdeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

Ş lll- Şartnan1eler parasız olarak hergün sözü geçen 
ubeden alınabilir. 

, iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
İl'\ tte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlıkte yukarıda adı 
ieçen Komisyona gelmelrri ilan olunur. (3394) ı 4 
~==~==~~~~%~~~~~~-:s;;~ 

l11ıtiyu labibi ve yazı qlcri 
Direktörü: l amail Girit 

BıuıJdığı 7er: ARTUN Baaımevı 
G11lohı BilJfü sokak N:>. 10 

MUNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır sa· 

tm alınacaktır. 
2 - Eksiltme 21 6.938 tarihine rastlıyan salt günü 

saat 13 te ! Kabataş ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktu. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubed n alınabilir. 

4- - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3393) 1-4 

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

zarlıkla alınacaktır. 

il- Pazarlık 24 6.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m- Şartnameler parasız olarak hergün sözii geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3392) 1-4 

* * • 
1- Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırılacak 

İdare binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll - Keşif bedeli 32642 lira 56 kuruş, muvakkat temi
natı 2448.20 liradır. 

lll- Eksiltme 16.6.938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü ~ıaat 15 tc Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Ahm Komisyounda yapılacaktır. 

l V - Şartname ve projeler 1.64 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Muhayaat Şubesiyle Ankara, 
Erzurum Başmüdürlüklerinden ve Kars Müstakil Müdür· 
lüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrı· 
ca vesika almaları Iaıımdır. 

Vl Mühürlü tekiif mektubunu, kanuni vesaik ile İn-
şaat Şubemizden alınacak ehliyet vesaikini yüzde 7,5 
güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek olan ka· 
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu· 
karıda adı geçen Alını komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması ve posta ile gönderilecek 
mektublarında bu saatte Komisyonda bulundurulması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3155) 3-1 
• . .. 

1- İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi mucı· 

hince eksiltilip arttırılmak üzere 
A- Karadeniz ambarları için 
B -· Akdeniz ve Adalardenizi ambarlan için 
C- Marmara denizi ve İstanbul ambarları ,, 

18000 
12000 
10000 

40000 
ki cem'an 40000 ton tuzun nakli işi 16.V.938 tarihinde 
ihale edilmediğinden yeniden pazarlık usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Pazarlık 14.Vl.938 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

1 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3291) 3 · -4 

MEVSİM BAŞLADI 

Otel T ermalın dahilinden bir kısım 

Asırlardan beri mücerrep ve meşhur Radyo Aktiviteii, müsekkin İper· 
termal sular, 

Romatizma, n!kris, siyatik, nevralji, sancılı hnzım yolları rahatsızhldarı 
için müessir tedavi, 

150 yataklı, her türlü konforlu, Otel Termal ve or. veni termal tesisatı, 
Yüzme havu1u 1 tenis, Macar orkestrası, sıhhi ve rnükenıınel yemekler 

(Karpiç Lokantası) pek y unda maruf san'atkarımız Münir Nureddin'in kon
serleri. Meşhur artisti erimiz Hazım ve Naşid temsilleri, gala müsamereleri 
vesaıre ... 

M vsırn ylül 
devam 

o u 
eder 

kad r 

Sayfa 3 

1- IJ.IV.938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan 
şutname ve projec;i mucibince İzmirde yaptırılacak Tü

tün Bakım ve İşleme Evi inşaatı yeniden kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat 
teminatı 30.828 lira 43 kuruştur. 

IH- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlıyao pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfların 
aynı günde en geç saat 15 e kadar ads geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

l V- Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabi
lind~ inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara 
ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- İ~teklilerin mühendis veya mimar olmaları veya· 
hut bir mühendis veya mimari inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulunduracağına dair aralarında 
teati edilmiş Noterlikce tasdikli bir taahhüt kağıdı ile 
Nafıa Vekaletinden alınmış asgari 200.000 liralık bu gibi 
inşaat yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik vesikasını 

eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhi
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alma· 
ları laz1md•r. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V 
inci maddede yaıılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka-

bilinde verilmiş olması lazımdır. (2577) -4-4 
• 

• • • 
1 - lzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırıla· 

cak Tütün Bakım ve İşleme Evinin temel kazıkları işi 
ll.lV.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı 5613.27 liradır. 

lll- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine ' rasthyan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
aynı günde en geç saat 14 e kadar adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

lV- Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilin
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar daire
sinde yapılacak olan temel kazıkları işi Franki, Rodiç, 
Stern, Simples, Brechtl, Abolorenz, Miharlis, Mast vesair 
firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sis
temlere göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek iste
yen firmaların fenni tekliflerini münakasa gününden 10 
)?Ün evveline kadar tetkik edilmek üzne İnhisarlar Tütün 
işleri Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Vl - isteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları 
veyahut bir mühendis veya mimari inşaatın hitamına ka
dar daimi olarak iş başında bulunduracağına dair arala· 
rmda teati edilmiş Noterlikce tasdikli bir teahhüt kağıdı 
ile Nafıa Vekaletinden alınmış bu gibi işleri yaptıklarını 
gösterir müteahhitlik vesikasını eksiltme gününden en geç 
üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 
Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

Vll- Mühürlü teklif mektubunu, kaııuni vesaik ile 
Vl inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat p rası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü 
en geç saat 1 ..ı • kadar yukarıda adı ıeçen Alım Komis
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ver;lgıiş olması 
lazımdır. (2578) 4-4 

--

Otel Termalın iıtirnhat balkonları 

J""' Fazı:· ;afsiıi"t v:fi~7ıar İ~n Ôe:f;:--'[ 
:ı bank lstanbul şubesinde Yalova mü- t) 

•~ dürlüğüne ve Denizyolları Karaköy ~ 
:~ acentalığında Yalova gişesine mü- ~ 

J·ı. racaat edilmesi. .~ 
'1,.ıkl)~~ ...... ~~ ~'~ , 




