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•• 
a) M AK ALAR 

İnşaat· famirat·Naiıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Dahiliye Vekaletinden: 

Maraşa 1400 metro mesafeden su isalesi, kaptaj, ve 
depo inşaatı. malzeme tedariki ve müteferri huımsat ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- !şin muhammen bedeli 173466 lira 9 kuruştur. 
2- istekliler, bu işe aid şartname, proje ve sair ev· 

rakı 867 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
imar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme '.! 1 mart 938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında 
toplanacak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat IOa kadar Ko
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine 
uygun 9923,30 Jiralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü madriesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe Lir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D- Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münaka· 

saya girmek için alacakları vesika. 
5 Teldif mektublan ihale günü saat 10 a kadar 

makbuz mukabil nde komisyon reisliğine verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taahhüdlü 
olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bu· 
lunması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak is
teyenlerin Belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat· 
ları. 

* • * Menemene 24 kilometro mesafeden &u isaleei, kaplaj, 
maslak, depo inşaaı, depo tamiri şebeke yapılması, malzeme teda· 
riki ve .müteferri hususat kapalı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ~şin muhammen bedeli 105187 lira 34 kuruştur. 
2- lsteklil~r bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 526 ku· 

ruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen 
tefliiinden alabilirler. 

3 Ekıiltme 21 mart 93 tarihine rasthyan pazartesi günü sa· 
at 11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak be· 
lediyeler İmar heyetince yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te· 
minat ve vesaiki ayni gün &aat 1 O a kadar Komisyon reiıliğine 
teslim elmiş olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun Hi ve 17 inci maJdelerine uygun 
6509.50 liralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 1 üncü maddesi mucibince ekıiltnaeye girmeğe 

bir mini bulunmadığına dair imzalı bir mektııb. 
.. D- Belediye imar heyeti fen şefliğinden münak•H) a girmek 
ıçın alacakları vesika. 

5- Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz mu· 
kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile göndedilecek 
teklif mektublarını iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu uate 
kadar komisyona gelmiş bulunnıası lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

Kırklareli Belediyesinden: 
421 lira 1 kuruş bedeli keşifli isti .ılak edilen yeni 

mezarlığın iki de.ııir kapusu ile eski mezarlağm tamir 
edilecek bir demir kapusu ve dıvarların şaplanması mev· 
cut şartname ve keşifname mucibince 2490 sayılı arttır· 

ma ve eksiltme kanunun bükü nlerine göre 27.1.38 tari
hinden 10.2.38 perşembe gününe kadar 15 gün müddetle 
münakasaya çıkaralmıştır. Bu işi almağa istekli olanlar 
yiizde 7,5 muvakkat teminat olan 32 liralık makbuzlrırile 

10.2.38 gümi saat 15 de belediye encüınenine ve şartaa· 
me ile keşifnameyi görmek isteyenler her gün belediye 
enctimen kalemine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
26·2·938 cuma günü ıaat 15 te fstanhulda Nafıa Müdürlüğün· 

de 38378 13 lira keşif bedelli Fatih Zincirlikuyuda yapılacak Or· 
taokul binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
t•rtnameleri, proje, keşif hüliaasile buna mütdcrri diğer evrak 
192 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2879 liradır. 
İsteklilerin teklif m~ktubları ve en az 30.000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nalıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 26·2·93 cuma 
ıünü saat 14 e kadar İıtanbui Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 



Urfa Nafıa Müdürlüğünden: 
Vilayetin cenub hududunda Diriyakub, Karakuş Ye Biriderviş 

mevkilerinde yeni en inşa edilecek olan üç aded Gümrük Muha
faza TB 2 dördüncü bölük süvari takım merkezi binalan 58.006 
lira 22 kuruş bedeli keşif üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

1- Bu üç bina inşaatına aid muvakkat teminat miktarı 4150 
lira 31 kuru,tur. 

2- lıteldilerin teklif nıektubluına aşağıdaki e.rakı batlama· 
ları şarttır: 

A- Yukarıda miktarı yazılı teminat akçesinin Malsandığına 
yatırıJdıgına dair sandık makbuzu veya hükumetçe muteber bir 
bankadan alınacak teminat mektubu. 

B- Teklif sahiblerine N •Jfıa Vekaletinden verilıniş asgiri 30 
bin lirnhk ehliyet vesikası •eya musaddalı: sureti. 

C - Teklif salıiblerinin mensup oldukl rı Ticaret odalarından 
aldıkları 9:\8 senesine aid vesika veya musaddak ureti. 

D - isteklilerin mül1endis ve fen m e muru olma.ı veya bun
lardan birin bu işin me•uliyeti fenniyesıini deruhte edecetine 
dair alacağı taahhüt senedi. 

3 - Ekeiltme 22.2.938 tarihine muıadif salı günü saat 15 te 
Urfa Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon marifetile 
yapılacaktır. 

4- İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanununun umumi hil
kümlerile kapalı zarf usulile eksiltmiye dair olan maddeleri ve 
eksiltme şartnamesi ahkamına ve yukarıda yazılı maddelerin i
cabalına riayet eylemeleri ıarttır. Aksi halde hiç bir mazert't 
k bul edilmez. 

5- İ tekliler bu işe l'lid proje, evrakı keşfiye Te şartnaıneleri 
Urfa Nafı Müdürlüğünden istiyerelt görebilirler. 

6 Posta ile gönderilecek teklif rnektublarının ihale saatin-
den bir saat evveline kadar eksiltme komisyonuna varması şart

tır. Postada vaki gecikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet ka
bul etm z. 

Vize Belediyesinden: 

Keşif bedeli 5099 lira 13 Jrnruştan ibaret Beledi· 
ye hamamının esaslı tamiratı açık eksiltmiye konulrnuşiur. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 382 lira 44 kuruştur. 
3 Bu işe aid keşifname ve şartname parasız olarak 

Belediyemizden alınabilir. 
4 İhale 15 şubat 938 salı güaü aat 16 da Belediye 

Enciimeninde yapılacaktır. İstek\ilerin mezkür gün ve 
saatte Belediyemize miiracaatleri ilan olunur. 

Giresun Nafıa Direktörlügünden: 

Giresun Vilayet merkezinde yeniden İDşa edilecek hastane 
binasının yalnız kargir ve betonarme kuıımlllrı vahidi fi01tlar üze
rinden kapalı zarf usulile ekailtmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 48835 liradır. Tekliflerdeki tenzilat vahidi Hatların u •umu 
üzerinden yapılacaktır. Ek.iltme 18 9ubat 938 tarihine rnslıyan 
cuma günü saat 15 te Hususi Muhasebe bin:ısı içinde toplanacak 
olan Vilayet Encümeninde yapılacaktır. Vahidi fiat cetveli şart
name, plan ve buna müteferri diğer evrak 240 kuruş mukabilin
de Giresun Nafıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 
3662 lira 61 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektublnrını mahalli Ticaret odasında ol
duklarına dair vesika ve 1938 senesi için muteber Nafıa Veka
letinden alınmış en aşağı 2 ,000 liralık yapı işleri ınüteahhidlik 
veııikasile yukarıda yuılı günün saat 14 e kadar Daimi En· 
cümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edi ' mcz. 

Konya İli Daimi Encümen Başk nlığından : 

Konyanın Seydi şehri İlçesi merkezinde yaptırılacak ilk oku
lun bir kısım 16 769 lira 44 kuruş keşif hedeli inşutı 7-2-938 ta· 
rihinden itib ren yirmi gün müddette knpalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

ihale 28-2-938 tarihine musedif pazartesi günü 11nat 15 te Vi
layet Encümeni Daimi odasında ) apılacaktır. 

Muvakkat teminat br.deli keşfin yüzde 7,5 u 1257 lirildır. 
Şartname ve keşifler hergün Kültür Direktörlüğünde görülür 

ve istiyenlere parasız suret gönderilir. 
Talihlerin bu işte ehil olduklarını gösteren vesikaları olacak 

lır. 

Teklıf mektubları 28 şub.D"t 038 pazartesi günü aut ı ı e ka· 
dar Encümen Başkanlığına verilecektir. 

Ankara İnhiıarlar Başmüdürlüğünden: 

Keçeç tuzlasındl' Pançarlık ve Barak kulübelerinin tamirine 
aid 209 liralık ve Burka binaıııoın tamirine aid 198 lirn 55 ku
ruşluk ve katırcı boğazında iki eski kulübeden birisinin yıkıla· 
rak enkazile diğerinin tamirine aid 167 lira '20 kuru~luk üç kı
ta keşif varaka anda yuılı işlerin tamiri. 

Keçeç tuzlasında Karedeğin kısmında 6 no.lu anbarın önüne 
sundurma yapılması 249 lira 15 kuruıluk keşif varakası a ızöre. 

Aleni pazıırlığa konulmuştur. 
Pazarlık ve ihale 21.2.938 tarihinde saat 15 te ba9 müdürlük 

binaııında müteşckkıl komisyonda icra edildcektir. 
Pazarlığa iştirak edecek taliblerin bir nu. yczılı lttmiratın ke

şif varakalarına göre muhammen bedelinin mecmu tutarının yüz
de 7,5 olan 43 lira 50 kuruş ve kezalik ıki nu.da yazılı inşaatın 
keşif nrakasınn göre yüzde 7.5 olan 18 lira 75 lrnruşu inhisar
ı r veznesine yatıracakl rdır. 

• • 
Maltepe deposunda demir iskele yaptırılacaktır. Bak: 

İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• • • 
. Maltepe-K rtal yolunun soğuk asfalt yapılması. Bak: 
lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Elektrik, Havagazı, l<alorifer Tesisat ve Malzem. 
----~~ 

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma 
Ko isyonundan: 

Kilometr .sine 75 lira kıymet biçilen 206 kilometre 
ağır sahra kablosu kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 22-

şubat 938 sah günü saat 15 te satın alınacaktır. 

2- Buna ait şartname parasız olarak komisyondan 
ahn<lhilir. Pazarlığa girmek istiyen\erin 1081 lira 50 ku 
ruşluk ilk teminat vezne makbuzu veya banka mektubu 
veya şartnamede yazılı belgelerle birlikte belli gün ve 
saatte komisyona başvurmaları. 

• * • 
1000 ad al porselen makrıra. 3000 adet tel kö e ve 1000 adet 

4 No. la düsekli, 60 adet 10 luk ve tO adet 15 lilc kablo tevzi 
kutu11u alınacaktır. Bak: iatanbul Telefon müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Muhammen bedeJi 52a0 lira olan 1000 çift keçe çiz

me 24.2.938 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada 
gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafından ka· 
pah zarf usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun t yin ettiği vesaik, 
Resmi gazetenin 1 .7.937 tarih ve 3645 No.lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmıs ehli
yet vesikası ve 303 lira 75 kuruşluk teminatlarını muhte
vi tekıif zarflarını aynı gün saat 14 e kadar ko;uisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydnrpaşada gar binası için· 
deki satınalma komisyoıll' tarafından parasız olarak da· 
ğıtılmaktadır. 

Mntbaa işleri, Kırtasiye, Ya~ıhanc Malzemesi 

Konya Hususi Muhasebeden: 

Konya idarci hususiyesi ihtiyacı için 1500 lira bedeli muham· 
menli 600 adet tahsilat müfredat defterinin kiğıt ve bütün ma
liiarifile birlikte tabı ve imali 21-2-938 tarihine kadar eksiltmeye 
konulmuştur. Talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçalarilr: 
birlikte ihale günfi olan 21-2-938 günü saat 14 de Viliyet daimi 
encümeninde hazır bulunmaları ve daha ziyade mnlümat almak 
iıteyenlerin husuıi muhasebe müdüriyetine müracaatları. 

Müteferrık 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan : 

H ırp okulu içiıı 1100 yeınr:k bı~ağı, 1000 '<'ınek tabağı 
] 000 11 bardağı. ~00 yt>ıni-;l i k , HOO ka , ık '~ çatal ,cı}ıırnt·ak
tır. Paz:ırlığı 7.2.<>38 p11.arte;:; i giinii aal 11,<cfü da 1 oıılrnııc· 
de Jr\• az.ını amirliği utınalına komi") oıııında v rı nılı.waktır. 

iimuncleri K.oıııi yond:.ı göriilehilir. ihale ~iinii te'-Iİm <'de· 
cek- olan i hu malzP.nW ı>n Ul'llZ fint HffCIH' ilıalr ·dılcce
ğindC"n ı tcklileriıı bell ı saıte konıı .. ) ıına ~ı")nıeleıi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresındcn: 

Muhammen bedel 'e muvakkat teminat miktarları aşağıda 
yazılı 7 gurup m!Jhtelif cins vagon ve lokomotifler ayrı ~y~ı veya 
icabında toptan ihale edilmek ,artile 8.ct .938 cumi\ gunu saat 
15,30 dan itibaren sıra ile Ankaradn idare bina:unda kopalı -z.arfla 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iıtiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat temi

natları ile kanunun tayin ettiği vasikı\ları ve Nafıa müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini ayni günü sa:lt 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 825 kuruş mukabilidde Ankar:ı ve Haydarpaş" 
veznelerinde satılmaktadır. 

Muv kkat 

5 Şubat 

Erzak, Zahire, Et \le Sebze: 

İaparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 

İsparta garnizonunun 3260 kilo pırasası ile 3060 kilo lahan••' 
korca pi\haJı fÖrÜndüğünden OD gün İçinde eksiltmeye konul• 
muştur. 

Eksiltme günü l!'i-2·938 salı günü saat 14 dedir. Pırasanın 1J1IJ" 

vakkat teminatı 10 liradır. Muhammen fiatı 4 kuruştur. Laha11•' 
nın muvakkat teminatı 12 liradır . Muhammen fiatı f kuruştur· 

Şartn me Ye evsafı komiayonumuzdn mf!vcut olup istekliler h•' 
nman görebilirler. 

"' ,,. ti: 

1 - Denizli garnizonunua 421 O kilo askeri evsafta sa 
de yağı Isparta Tüm komutanlığı binasındaki sat1naln1a 
komisyonu marifetile 15.2.938 salı günü saat 11 de açık 
eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

2- Muv- kkat t< minatı 348 liradır. 
3 - Beher kilpsuna muhammen fiah 110 kuruş ur. 

* * * 1 - Fethiye kıta~ının 4800 kilo kuru otu ve 14600 
kilo arpası ve 14600 kilo yulaf ve 12600 'cilo ;ıskeri ev· 
safda sumanının 10 gün içindeki e1<siltmesinde talip çık .. 
rnadığmdan bir ay içinde pazarlığa konulmuştur 

2- İkinci pazarlık günü 7.2.938 pazartesi günii saat 
10, t 1, 14, ve 15 dedir. Kuru otun muvakkat teminatı 
22 liradır. Muhartımen fiah 6 kuruştur. Arpanın muvak· 
kat teminatı 55 liradır. Muhammen fiatı 5 kuruştur. S1l· 
manm muvakkat teminatı 38 liradır . Muhammen fiah 4 
kuruştur. Ş.ırtname ve evsl!fı komisyonumuzda mevcud 
olup istekliler her zaman görebilirler. 

w D.D.YOLLAQI İŞLETME u. MUoU 
~:_c.._-==~==--=~=======-'--~=-~ 

Mecmu muhammen bedeli 46.780 lira olan müfredat ve mik• 
darları .,ağıda yu.ılı dört kalem malzeme 18.2.938 cuma saat 
15 teu itibaren sıra ile ve kapalı zarf u uhle Ankarada 
binasında satın hnacaktır. 

İdare 

Bu işe ıirmek isteyenlerin hizalarında yaz.ılı muvakkat tenıi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik v~· , 
sikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kedar Komisyon Reiılı· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıındel1• 
Haydnrpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dagıtılınaktadır. 

(613) 2 4 
Muhammen Muvakkat 

Miktarı bedeli teminat 

lımi kg Lira Lira 

Kaynamış İngiliz beziri 80 000 ) 39.920 2994 
n ince bezir 4,000 ) 

Neft 5,ono > 6,860 514,50 
Sikatif 7,000 ) 

• 
ıJc • 

Muhammen bedeli 9890 lira olan 2300 çam telgraf dıref1 

15·2-mS salı günü snat 13,45 te kapalı zarf usulile '\nkarad' 
İdare binaııında satın alınacaktır 

1 
Bu işe gırmek isteyenlerin 7ı1 ,75 liralık muvakkat temi11ıt. 

ile kanunun tayın ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik veıık~ 
111 ve teklıflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reiılif'' 

1 ne veı·meleri laxımdır. 
Şartnameloer parası:ı olarak Ar.karnda Malzeme daircsindet" 

Haydnrpaşadn Tesellüm ..-e Sevk Şefliginden, lımır ve Eıkişe• 
birde İdare mağaznlnrından dağıtılmaktadır. ( 535) 4 4 

1 Keşif bedeli 44296 lira ı4 kuruş olan Maltepe·l<arta 
yolunun soğuk asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltm~~~ 
konulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadıg~ıı. 
dan p~zarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakile şartnameı11f11 

:ı 

Gurup lımi 
ı 1 E tipinde lokomotif 
il l E ve 1 O 1 tipinde lokomotif 
ili Yolcu vagonları muhtelif tipte 

Muhammen 
bedeli 

Miktarı 
44 
44 

106 
4!'i0 
366 

Lira 
4.100.000 
4,0.~0.000 

3.100.000 
1 800 OtO 
l.400.000 
1,100.000 

teminat 
Lira 
136,750 
136.150 
106.750 ı 

222 kuruş mukabilinde isteyenler Nafıa Müdürlüğünde~ 
alabilirler. İstekliler 2490 Nuınar~lı k.ınunda yazılı vesıt 
kadan başka Nnfıa Bakanlığından alacakları Fen ehliye 
vesİk;tsİle 332!. lira 22 kuruşluk ilk teminat nakbuz .,e· 
ya me' tubile beraber 9.2.938 çarşamba gimü saat 14 de 

IV Kaprh yük vagonları 
V Muhtelif cinı yük vagonları 
Vl Muhtelif tipte otoraylar 
vıı Dinamometre vagonu 

12 
1 165.000 

67.750 
55.750 
46.750 

9.500 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1 Her bir tanesine hhmin l'dil~n 75 kuruş olan 15000 tane 
timar fırçnsı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 ihalesi 24.2.38 perşembe günü 1'aıtt 11 dedir. 
~- iık teminatı 843 lira 75 kuruştur . 
4 EYsaf ve şartnamesini görmek istiycn bl'dehıi7: olarnk hl'r 

g\ln öğleden sonu MMV ııatınalma komiıvonuna mürac:aal. 

• Açık eksiltmesinde istekli çıkmıy. n 20:30 tane rüzgar • * 
ölı;me Aleti pazarlıkla aatın alınacaktır. Pa7.llrlığı 18.2.38 c:uı:na 
gGnü saat l 1 de MMV sahnalmıı. komisyonunda yapılacaktır. ilk 
teminat 196 Jira 50 kuruttur. 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l) (6~) 

------~~--------·-----------__./ 
s~a bu e f 

M··d··rlüiünde11: 
k•'' Muhamnıen b delı 930 lıra tutan 1000 ~ded porael~n ma eli 

300 aded tel köşe ve 1000 aded 4 No.ltı dmıckle, 880 lıra bed 1 
f10 adcd 10 luk, 40 2.d~d 15 l

0

ik kab.lo t vzi kutu•~ açık eka~l\ıt' 
surdile ayrı a) ı ihale cdılecektır. Eksıltrne 2a-2·938 tarıb f 
nıu adif cuma günü saat 15 te Müdürlük Merkez binasında to e' 

lanacı:ık Ahm Satım Komı yonu huzurunda yapılacaktır. Po''.-ı 
len makara, tel köşe ve 4 No. dirseğin ilk teminatı 69 75 ~ı 
tevzi kutularının ilk teıninrıtı 66 liradır. Şartnameleri hcriiJr 
Levazım Dairemizde iÖrülebilir. İsteklilerin nıezkür gün ve ııtı' 
te ılk teminatlar ile müracaatları. (140) 
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Cie de Newburgh ı.·:j 
SUNAR 

•fruşat : Kıyas kabul etmez nefasette döşeme-
lik ve dekorasyon malzemeıi, ıofra ör
tüleri, YlKANABİLİR perdelik TON-

S TİNE kumaşları. 

lfltli Malzeme: İmtiyazı Du Pont tarafından 
alınan " NEOPRENE" ıentetik kau\:u 
tundan veya:ıaf kauçukdan yapılmış has
tahane ve ııhhi bezleri, korseler için ku
matlar,İ:ıcilerin ve Ordu Tetekküllerınin 
kullanması için mutalya yapı)maııına 

yarayan kauçuklu menıucat. 
Ciltcu·ık 

: Yıkanabilir ve su ıeçnıez cild bezleri-
ni göıteren muhteşem bir kollekıiyon 

lJ ve su geçmez kağıdlar. 

Çilk • Otomobil : Su ge;:mez kauçuklu bez-

leri, imtiyazı Ou Pont fabrika1inca 
nhnmıt "NEOPRENE,. Hntetik kauçu
ğundan yapılmıf bezler ve macunlar. 

için hususi mallar ~Y&kkabı 
- Çant:ası .. n ,, 

't &Pkaıar ,, ,. ., 
Yarba ve bavul ,, ., .. 

t\ı &§nıut'luk için kauçuklu ku
&şıar : Aııker v~ sivillere yağmurluk yapmağa ya

rar gayri kabili kıyas kauçuklu kumaşlu. 

Cum~uriyet Or~uları 
MÜTEAH ~İDLEl<İ 

~.a•hhüd edecekleri malların en yüks~k cinslerini ve 
ıllıasıa kauçuklu kumaşların şartnamesine en uygun 

olanını bulurlar 

"4üstehlikler: Ekonominizi temin ediniz! 

"'9 üte ah h i dler:Ş:>hr ·tıoLd ınuh :ır ı n 
ediniz 1 

Ekonoıni ve dayanıklığı 
T eınin ve garanti eden 

l:ı •J 

l~l 
(~l 
r·ı ı: 
1:1 

liı 
~·} 

ı:ı 
ı:ı 
,:J 

[J 

J 
!~I 
~:1 
l :ı 1 

markalı mamulatı tercih ediniz. 

ı ı:ı 
Daha fazla tafsilat için ı; :t 1 

Bet{ir H M f B ı· t ] 
amamcı e ru- eyoglu stiklal caddeıi r:1 

A. Şat rnağazasi No. 30 ı· 
li tıaf,.rtalar caddesi Kınacı Telehn: 44750 •J l 

an altında ANKARA fST ANBUL 
' • 1 
~~ . 

""---..,, ;.~ ..-- ........... ~ , ,,.,................-w~"' , 
~~ ........ -·--·-·-········ ~ .. ______ _. ..._...._.. .... .. .... 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırına ve 
Eksiltn1e Komisyonundan: 

ı ~kııltrn .. y 
l(o '" c Miktarı Tahmin Pey Ek!liltme Gun ve tlulan 
tı.ııı • eşya fıah akçesi 

~ 
~öınlek 
'"'rıila 544 A. 185,00 K. 
Mendil S 16 A. 40,00 K. 
ll0 n 1632 A. l9,ll(J K. 

tarihı uati 

li•vlu 816 A. 65,00 K. : 260 L. lo.1.2.938 
\:orap 544 A. 32,50 K. Pazartesi 1-4 
Pij• W88 Çift 30,00 K. 
n~ck~a. 272 Takım 290,00 K. 

tirı,, ın~~ın 937 mali senesi talebe çamatır ihtiyacı olan yukarıda 
-Nt ck.

1
• tar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı çamaşırlar 

t;ı,.ih v sıltrneye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen ıün 
h~"ilirı e saatte yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin 
l'ulldak·ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümü11au· 
1,,., İli ı lllekteb binası dahilinde toplanan Koınisyona müracaat· ı 
~~olunur. (473) 3 4 

~~-- 1 

:r.ı. Fabrikası Müdürlüğünden ! 
21 kilo j 

6 Vakfon levha ve tel 
19,~ ., l rn m bakır tel 

., Muhtelif eb'adda pirinç uç, pirinç boru, pirınç tel 

1 ~iltt ve pirinç çubuk 
ll ar v l 

lıltırı e envaı yukarda yazılı levnım açık ckıiltıne yo uy• 
k 8u 1 •lanacaktır. 

11l t~ıaı~vazunın muhammen bedeli 842 lira 20 kuruş ye muvak-
~kail~rıah 63 lira 17 kuruştur. 

l'.11 1>•1acit~ırıe Hl 2-938 tarihine raıtlıyan çarşambll llÜnii saat 15 te 
'•lt... &lndan . t kl"l . . .. k . . L ~ .. k b ··••ye . ıs e ı erın şartn:nneyı ıormc ıçın 11ergun ... -
l.ıtl-tır,1 ~ı~rrı.ek için de muayyen ıün ve santte teminat ınak-

•rnılen Komiıyonn müracaatları. t594) 2 -J 

MÜNAKASA GAZETESi 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden:/ 1 
1- Şartname ve projesi mucibince Maltepe deposun

da yaptırılacak demir ü;kele pazarlık usulile ek iıtmeye 
konmuştur. 

il- Keşif bedeli 2502.79 lira ve muv kkat teminatı 
188 liradır. 

lll- Eksiltme ~ l.11.938 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mu baya at Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesinden alınabilir. 

V Eksil.tmeye iştir k etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gemeleri ilan olunur. "8" (699) l - 4 

• * • 
İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Polat-

hanede şartname ve pro1esı mucibince yaptıracağı ve 
25.f.938 de ihale edileceği ilnn edilen Tütün Bakımevi 
inşaatı eksiltmesi aynı şartlar dahilinde 8.ll.938 tarihine 
rasthyan Salı günü saat 15 e talik edilmiştir. 

2-Keşif bedeli 145,61 1 lira 30 kuruş ve muvakkat 
teminatı 8530,57 liradır. 

3 Eksiltme 8.ll.938 tarihine rasthyan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şartname ve projeler 7 ,28 liı·a bedel mukabilinde 
lııhisarlar Umum Müdürlüğiinden alınabilir. 

5-Eksiltmeye iştirak etm~k isteyenlerin fenni evrak 
'Ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesiae ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

fi - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksilt
meye iştirak vesikasile yüz.de 7,5 giıvcnme parasını ihti
va edecek olan J< .. palı zarflar eksiltme günü en geç saf\t ' 
14 e kadar yukarda adi geçer. Alım Komisyonu Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

1 Adet Baragraf 
,, Tcrmograf 

(B) (390) 4'-4 
• • 

3 
8-
8-

., Aıami asgari termometre 

Duvar termometresi 
" 2 - ~ Pencere ~ 

1 - ,, Higrograf 
1- Helyograf 

i - Yukarıda cıns ve mikdarı yazılı 7 kalem rasat 
aletleri şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacak

tır. 

2- Eksiltme 16.ll.938 tarihine rastlayan çarşamha günü ı 
saat 15 te Kabütaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden almabHir. 

4 - Eksiltmeye iştirak etmek i.:-teyenlerin fiatsız teklif 
mektub ve kataloklarını münakasa gününden en geç 3 
gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlügü Tütün 
Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

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

~'!çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B., (466) J-4 
• • • 

=.: 1 Toptaşı Tütiin Bakımevinde 
cc yaptırılacak tamirat işi pazarlık 
konmuşhır. 

keşif namesi nıucibin

usuliyle eksiltmeye 

H - Keşif bedeli "2335,, lira "27 .. kuruş ve muvak
kat teminatı "175.15 liradır. 

lll - Eksiltme l 6-H-938 tarilıine rastlıyan çarşamba 

giinü sa t "16" da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşifnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V İsteklilt:rin paıarhk için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlil<te yukarıda üdı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (B) (581) 2-4 

"' • * 
1- Cibali Tütün Fabrikası tavhane salonunda şart11ame 

ve keıfi mucibince yaptırılacak ahşap döşeme işi pazar
lık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat te· 

minatı 132 liradır. 
3 - l~ksiltme 16.2.938 tarihine raslıyan çar~amba gü· 

ni1 saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

ı - Şcırtnameler 4 kuruş mukabilinde İchisarlar İn· 
şaat şubesinden alınabilir. 

5 - İst~klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yuzde 7,5 güvenme paraJarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmele ri ilan olurıur. (580) 2- 4 

! natiyu ..hibi ve yaııa itleri 
Dird&tQc-ü: l•meil Girit 

Saaı3dıiı 7er: ARTUN BuırnHı 
C'..ıale.ta Billür aokak No. 10 

• ... * 
1- idaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Po· 

!atbanede şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı 
idare binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 Keşif bedeli 15860 lira 27 kuruş Ye muvakkat 
teminatı 1189.52 liradır. 

3- Eksiltme 8.11.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şartname ve projeler 80 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Uınuın Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara, 
Trabzon Başmiidürlüklcrioden ve Polathane MüdCrlüğün
den alınabilir. 

5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve veıaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 

rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
6- Mühürlü teldif mektubunu kanuni vesaiki ve ek

siltmeye iştira!! vesikalariyle yüzde 7,5 güvenme para
sını ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
tam saat 14,JO a kadar yukarıda i\dı geçen Alım Ko· 
mısyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol· 
mRhdır. (391) 4-4 

* • * 
1 - Şartnamesi mucıbioce 9500!) kilo motörin "ağır 

dizel yağı,, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 7.ll.938 tarihine ra<>tlıyan pazartesi günü 

saat 14,30 da Kabatnşta Levazım ve Mubayant Şube.!Iİn
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

J - Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariylc birlikte yukarda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 406) 4-4 

• "' . 
Şartnamesi mucibince 40.000 kilo benzin pazar-

lıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 7.11.938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 14 de KaLataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir 

-4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (393) 4-4 

Lundi 7-2-938 

Toile poıır l\Vion (Min. Drf. Nat.) N. 560 
Boulons. clous, rcasorta ete. (Ch. de Fer Etat) N. 559 
Machinc-outıl plllne (Min. De!. Nat ) N. 561 
Bain decabage (Fabriques Mılıt.) N. 562 
Tuyaux de fonte et a emboitement Ch. de Fu Etat) N. 584 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Suc. Aydin) N. 587 
Rep. AU pcnitencier Scntari (Dir. Trav ?ublicıı lst.) N. 588 
Bottines et clıausıııures en caoutchouc (Municıp. lstanbul) N. 589 
Charpente (Mun. lst.ıınbul) N. 589 

x 

Materiel pour instal!ation d'eau froide (Dır . Ge•. Monopoles) 590 
Transport de dıvers instrument chimie b;ologie t"t physique (Com. 

Achat Lycees lst ) N. 590 
~ enzine (Dır. Gc-n. l\lonopoles) N. 590 
Huile: pour mnchine (Min. Def. Nııt. Ankua) N 590 
Balais (Munıcip . A.leundrie) N. 590 
* Fumier (Command. lıılanbul) N. 590 
Savon ( ,, ) N. 591 
M dicamentıı et arlıcles ıııanıtaircs (Munıcip . lstanbul) N. 591 
Huilc motorine (Dir. Gen. Monop) N. 591 
Dıverseı repır:ıtıons et constructıon11 pour le regiment d'aviatıon 

(lntend. lzmır) N . 592 
Tuyaux, clcs, lımes ete . (Ch. de Fer Etat) N. 592 
Vıande de b<>euf lntend. lzmirl N. 592 
lnıpresaion de l'annuaıre du Mınistcre de l'lnıtruction Publıque (Dir. 

Gen. Statistique) N. 592 
Ri& {lntend. Ankara} N. 593 
Rep. du kıor.k Haidar (Dır. Trav. Pub. Kaıs!ICrİ) N. 594 
Ajustement de la terre sur route Kavak ·Station et reparation du 

pont Mendjik (Vııayet Samsoıın) N. 595 
Soufre (Vilayet Ankara) N. 595 
Conslr habitation pour fonctionnaircs de la douııne (Dir. Trav. Pub. 

Guiantep) N. 595 
• Pcaux et boyaux (Lig-ue viahon Turque Suc. Nnilli) N. 597 
Costumes pour eleves (Lycee Gaziantep) N. 5 6 
• Grafıte (Dir Fabrique P.T.T.) 597 
• Cuirs (Oir. Ventcs Douanes lst.) N. 598 
Rep. dc·barcadııire (lntendance llmir) N. 600 
Chevaux pour pharton (Min. Def. Nat .) N. 601 
Le~sivage et repassııge de draps de lıtı. nappes et serviettes (Dır. 

Lycce Galatasaray) N. 601 
Transport de marchandises pour l'armee (Com. Achal Plııce Forte 

Tchanakkale) N. 601 
Constr. habitation pour fonctionnaire a Kutchuk Yozgat (Dir Gen. 

Monop.) N. 601 
Chaudron (lntend. Tophane} N. 602 
Viande de mouton (lntend. Ankara) N. 603 
Machine pour pain, ld pour puree de cıtron ete. (Mın . Def. Nat.) 

N. 603 
• Boiı (Dir. ForCt Mersin) N. 603 
• Auto (Mun. h:tanhul) N. 603 
Reparation a l'hôpıtal Gumuchsouyou (Comma ıd. lstanbul) N 604 
Preparation pıves (Dır. Trav. Public11 Sivas) N. 604 
Rep. d'une mııiaon d'habilation et batiment 24 eme ecolr Bechıkta

che {Mun. lıtnnbul) N. 604 
f.xtinteur d'incendıe et chasıies du caınıon (\fon. lshnbul) N. 604 
* Peaux el boyaux (Ligue Aviatıoıı Turqut" Suc. Sıınısmın) N. 604 




