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Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

İnşaat, TafT\İrat, Nafia işleri, Malzeme, Harit<a 

K•luın111 tamiri: 9299 m. 
lzınir·M · 1 G- •nııa yo unun arasında şose bmiri 

orülen lüzum ü2erine Salihli hükumet konafı ın
Şıatı tehir edildi 

lzınir s h"l hh" . K- _ 11 1 11 ıye bınısında yap. yırngm su tesiı. 
ulturpırktaki kült·· . 

Ç- . ur pavyonu ınş. 
op ıakelesi inşaatı 

Gnıieaıirdc ya 5 d 
B l L p. 11 et hangar (şart. 5.50 1. ) 

u anch kasa basın h 1° h 

aç. ekı. 2108 -· 
kapalı z. 12341 35 

paı. 

kapah z. 

507 35 
23768 55 

956 79 
1003'.W 10 

Hasankde h~k ın ı ı nzır harituı tanzimi (temd) 

T t u Oınet kon11<rının ikmal'ı ,· nş k ~p z or um " . .. . . 

17<;0 
300rll} -
30000 -
60000 -

İzmitto H•lkev·· b" . " ,, " 
D . 1 ına11 ınş . (bir kısım ) (temd) 
enızyolları icl t . K 

"e rne11 araköy acentalığı binuındı 
yap. tarnir ve tadil işleri 

Erzurum dox.u . b" 
Ad & mevı ınası ıkmali inş 

anııd1 bina . · 
Zon ld ı. ' ~ııraı ve depo in,. (şart. 150 kr) (temd) 

gu ada 1500 k" Tk '-ın kh . ışı ı yatuhuc ile duş ve ye• 
e •ne ınş. 

Baıvekalet binaaında parke inş. 

" 
" 

kapalı z. 12397 57 

" 
29346 28 

350000 -

4900 08 

ilaçlar Kı· 'k 1 -~ _ını ve spençiyari aliit, Hastane Lev. 
Tecrübe tüb" 

ıooo u: 50000 ıd.-1antrifuj: 1000 ad.·vantüz: 
•d. v.ı. cam malzemesi: 11 çeıit 

kapalı z. 8035 -

Elektrik H 
- - avagazı-Kalorifer (tesisat ve ma!~~ 
Bıkteriyol .. 

1 · 
0
11 ınfteıse11ui binasında yap. kalorifer ıe-

ııatı (teıad) 

Su türbin 500 
400 K. V beyg~ ve 750 devirli • alternatör 

.A. ve uç ~l\fhalı • tevzi levh111 v.•. 

Mensuc t Elb" ~a • ıse, Kundura, Çamaşır !,:!· 
Elbisel"k ._ 
Ç 1 11;umoş: 1878 m 
.... ''-•fır: 816 tılt. . 
""

1 Put: 264 
&eai: 20 ad. • tulum: '10 t~k. - kışlık erbış elbi-

t•k. • Çorap: '.l367 çift-

NakH yat - Boşaltma . Yükletme 
kösten • 

1• ( ce ve V.ırnadan 1 1 · k ı teınd) geliri ecek göçmen erın na • 

Mahrultat B . 
~~zıo, Makine yagları v, s. 

Mazot: ! 1 t. - i . - -
ne yı~ı: 

150 
nce ınakıne ya~ı; 2 t. • knlın maki· 

enıin· 8000 . k. · beyaz gaz: 1 t. -benıin: 800 k. 
• lıtre 

dun: 90 t. 
otörin: 160000 
ole kömürü: 200 \ 
dun: 1560 t. (teınd) 
utuşturııı d 

• o unu: 286 
ırın odunu: 70 t. 
turma od t. • hunun odunu: 70 t. - tutuş· 

unu: 80 t. 

Müteferrik 

llıun otonıatı· 2 .J 

ırıatik ' &Q. • ıomun otomah: l ad. ·oto· 
Üyu-k somun diş açma tezıihı: 1 ad. 

Ve it- k alvın· uçij çekmece kulpu: 2000 ad. 
ıze ••ç: 600 d 

•nçlı d-lc • · 
•ek 

0 nıe boru, am uvatmanlr dökme boru, dir-
' vana b d P•k l ' gu orusu v . ı. (tem ) 

rab . a ını preıesi: 1 ad. - cıvata ucu freze tez-
i, 1 "d 

lllark · • cıvata diş açma teıgihı: 3 .d.-oto-
llle 

1
t rt>.ndela kesme tezgahı: 1 ad. - çubuk kes

•iyo eısrahı: 2 ad. - dö11er kok oca~ı: 2 ad.- frik-
n cıvat . . 

1 • Ve perçın pre11: 2 ad. 
Ydllrpaşa s~ı 
neb· u el hastanesinin muht. sobaları tamiri 

1 mı ;•mulitı 2 tekerlek pulluk: 125 ad. 
• en suyu şirleri 

r~Et, Sebze v. ı. 
lıtea: 43250 k 
ru · 

tl
·n •otan: 331 t. 

ç: 8 t 
lt•rııa: 6 t 
'••ıılyı: 9° t 

lıur: 8 5 . 
' t . 

ıe f ısuly . 5 4 
2160 it e, ı t. • patlıcan: 5 4 t. - taze bamya: 
576 k. • kırmızı domatea: 115'?0 le. • taı.e biber: 
b · (temd) 
2.~: 4 it 1 

• '] 1 • . o t. 

4285 19 

kapalı z. m. 2 80 
1305 60 
4587 44 

aç. eks . 1526 50 

" 
" 

2250 -
136CO 

paz. lıeh. t. 19 50 
kapalı z. 156!'0 
aç. ckı. 3718 

" 

kapalı z. 20000 -

af· eks. 

" 

950 -
1920 -
5932 85 

kapalı • · 40000 -

paz. 
tıçık ekı. 3250 -

aç. elc:ı. 

" ,, 

" ,, 
,, 
" 

.. 
" 

3027 50 
2151 50 
1920 -
1320 -
1035 -
1062 50 
1288 48 

2520 -

172 -
9257 - · 

38 51 
1783 -

71 76 
6251 65 

132 55 
2250 -
2250 -
4500 -

930 -
2200 -

602 62 

321 39 

375 27 
97 92 

344 10 

168 75 

29'1. 50 
1170 -
279 
'.l64 -

1500 

71 25 
144 

3000 

227 07 
161 37 
144 -
99 -
77 63 
79 69 
96 64 

189 -

Bornova Belediyesi 
İzmir Viliyeti 
Manisa Nafıa Müd. 

Gün 

1-8-38 
1-8-38 

f zmir Sah. Sıh. Mrk. Battab. 30-7-38 
" Selediyeıi 18·7-38 

lstanbul Belediyesi 21-7 38 
M. M. V. SAK 1-8-38 
Bulancak Beledıyeıi 30-7 ·38 
Hasanltıle Kaymakımlıfı 4 8·38 
Tortum ,, 4-8-38 
Kocaeli CHP Başkanlıtı 1-8·38 
Denizbınk lst. Şubesi Müd. 22-7-38 

Erzurum Vilayeti 4-8-38 
Adana Su İş. 6 cı Şub. Müh 3·8-38 
Zonruldak Eretli Kömür ltl. 5·8·38 

U. Müd. 

Maliye Vekaleti Ank. 30·7-38 

Tophane l.vz. SAK 3-8·38 

İzmir Lıman ve Şehri Bakter. 21·7-38 
Müeas . Müd. 

Antalya Elektrik T. A. Şrk. 15~·38 e 
lst. Sirkeci Alanya HM 
Auk Zade 

Jandr. Gen. Komut. Ank.SAK 1·8-38 
Harta Genel Oir. Ank. 8·8·38 

,, 

lıt. iskan Müd . 

MP-nemen Bclediyeıi 

Trakya U. Müfettif. SAK 
Afyon Aak SAK 
Giresun Belediyesi 
lıt. Erk. Ôfr. Ok. SAK 
Çanakkale Jandarma SAK 
lst. Komutanlığı SAK 

" 

0.0.Y. Anlc. ve H. paşa 

O. O. Yolları H. paşa 
,, 

" 
O.O Yolları Ank. H . paşa 

8 8-38 

18-7-38 

24-7-38 

26-7·3S 
27-7-38 
20-7·38 
19-7-38 
1-8 38 

30-7-38 
30-7-38 

1-9-38 

5-8-38 
5-8-38 

22-7-38 

1-9-38 

Haydarpaşa Süel Hast. 20.7-38 
Ank. Vil. lst. Ziraat W.üd. 22-8-38 
T6rltiye Kızılay Cem. U. Mrk. -

lımir Lvz. SAK 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

KayHri Aık. SAK 

" 

30-7-38 
30-7-38 
29-7-38 
29-7-38 
29-7·38 
29-7-38 
22-7-38 

26-7-38 
27-7-38 

(Devamı 2ici sayfada) 

Saat 

11 
11 

10 -
18 30 
11 
12 -

16 -
16 -
16 -
10 30 

16 -
10 -
12 -

11 -

11 30 

kadar 

10 -
11 -
10 -

12 -

11 

10 -
10 -
16 -
10 -
11 -
10 -
10 30 

11 -

10 30 
10 30 
11 

11 

ll -
9 -

11 -
10 30 
10 -
10 30 
10 30 
11 30 
11 -

10 -
10 -

a) MÜNAKASALAR 

inşaat - Tamirat-Nana işleri ve Malzemesi- Harita 

Bulancak. Belediyesinden: 
30.6.938 tarihinde ihaleai yapılmak üzere l5 gün müddetle 

uzatılan kaza merkezinin halihnzır haritasının alınmuına yine 
i.tekli çıkmadığından 30.7.938 günü ihalesi yapılmak üzere bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmı,tır. 

Tahminen 50 hektar meıkün 55 hektar gayri me1künden iba· 
ret olan Bulancak kaza merkezinin 1.1000 1.500 1.2000 mıkya· 

aında haritasının alıomasıdır. 

Meskun kısmının hektarı 24 gayrı meskün kıamının hektarı 
10 liradır. 

Muhammen bedeli 1750 lira muvakkat teminah 132 lira 25 
kuruştur. Buna ait şartname ve diğer evrak Bulancak belediye
ainde görülür. 

Pazarlığa iştirak etmek iıteyenlerin bu işi yapabileceklerine 
dair nafıa vekaletinden ehliyetname ve diğer deleğe ve yu· 
karıdn yazılı muvakkat teminatile birlikte Bulancak Belediye• 
sine mür:ıcaatları ilan olunur. 

Adana Su işleri 6 ocı Şube Mühendisliğinden: 
Kapalı zarf uaulile eksiltmeye çıkarılan Adanada Elektrik fa· 

brikaııı civerındaki arsa üzerinde yapılacak işletme binası ile te· 
ferrüatından bulu"an garaj ve depoya .talip zuhur etmediğinden 
işbu inşaat yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Kapalı zarf usulüne tevfikan eksiltmeye çıkarılan üç binanın 
keşif bedeli 29346 ı ira 28 kuruştur. 

Ekaillıne 938 senesi agustosu::t.un üçüncü çarşamba giinü saat 
lO da Adana su işlr.ri 6 ncı şube müh ndisliği binasında toplana
cak kt'nıiıyon tarafından yapılacaktır. Şartname 150 kuruştur. 

Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvaklrnt teminata ait 
vezne makbuzu veyahut hüküınetçe muteber banka mektubu ve 
Ticaret odı:ısındll kayıtlı olduğunn dair vesikayı ve 20000 liralık 
infaat yaplıtına dair Nafı l Vekaleti müteahhitlik ehliyctnamesi
nin ibraıı mecburidir. 

Kocaeli Cumhuriyet Halk Parlisi Başkaııhj'ından : 
İzınilte yapılacak Haikevi binaaı için ~vvcli kapalı zarfla Ye 

bilahare pazarlık auretile yapılan münakoaalarda talib bulunma· 
dığından vahid fiallardan bazıları arttırılmak suretile bu inşaatın 
60 bin liralık k11mı tekrar kapalı zarfla münakuaya konmuttur. 
Eksiltme aK-ustosun birinci pazartesi günü saat 16 da izmit Parti 
Başkanlığında toplanacak İlyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe aid evrak tunlardır: 

A Eksiltme f&rtnamesi, mukavelename, fenni şartname, ba
yındırlık işleri 1reuel şartnamesi, vahidi fiat listeıi t1trifnıımesi ve 
profeıidir. 

İstekliler bu İŞP. aid dosya muhteviyatını Kocaeli Nafıa Müdür
lüğünde tetkik edebilirler. 

Eksiltıniye girebilmek için isteklilerin 4500 liralık muvakkat 
teminat vermesi lazımdır. 

Erzurum Valiliğinden; 
İl merkezinde yeniden yapılmakta olan Doğumevi binasının 

12397 lira 57 kuruşluk ikmali iıışaah kapalı zarf usulile eksiltmi
ye konulmuştur. 

Ekıiltme .t ağustos 938 perşembe gilnü saat 16 da hükümet 
konatı içinde Vilayet Daimi encümeninds yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 930 liradır. 
İıtekliler bu işin evrakı fenniyeaini Erzurum Nafıa müdürlü

ğünde ve Daimi encümende okuyaltilirler. 

Milıi. BelediyHinden : 
Miliı belediyesinin 11 kasap dükkinı yapılması 8.7.93S tari· 

hinden itibaren yırmi iÜn müddeti~ açık eksiltmeye çıl<arılmıttır. 
Muhammen bedel .l324 lira 74 kuruştur. 
Ekıiltme 2490 aayılı kanun hükümlerinft göre yapılır. 
İhale 28.7.938 güuO uat on altıda Milli Belediye encümenin 

de yapılacak izahat almak iıtiyenler Milb belediyeıine müraca
atları ilin olunur. 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden : 
Kurumun malı bulunan Laleli aparhmanlarının dört 

dairesinin iç tarafları badana ettirilecektir. 
İsteklilerin şeraiti anlamak üzere he· gün ve eksiltmiye 

girmek için de 27 temmuz 938 çarşamba günü saat 11 de 
Cağaloğlundaki şube merkezin~ müracaat etmeleri. 

İzmir Sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğinden : 
Merkezimiz binası içinde yc.phrılrcak yangın su tesisatı 

14 temmuz 938 tarihinden itibaren t5 gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 507 lira 35 kuruştur. Taliplerin bu işi fen· 
ni ve hususi şartnamesine tevfıkan yapabileceklerine dair 
bayındırlık müdürlüğünden ruusaddak vesika ibraz etmele
ri lazımdır. 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere merkezimize mü-
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Erzak: 12 lı:al. pu. 8-7-38 itib. 1 ay 
aç. eke. 22-7-38 10 -Ekme\ı;, sadeyaf, pirinç ve kayısı 

Sebze: 3 kal. 
Keçi v~ya 11ğır eti: 22 t. 
Yoğurt: 24120 k. (temd) 
Sığ-ır veya keçi eti: 20 t. 
Yulaf: 280 t. 

jf 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

3275 -
55000 -

4221 -
6600 -

248 
4000 -

316 57 
495 -

1260 --
237 -
150 60 

Giresun Memleket Hast. 
Diyarbakır Trah. Müc. Hast. 
Kara Aık. SAK 
Erziacan Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" 

20-7-38 16 -
6-8-38 12 -

22-7-38 11 30 
30-7-38 11 30 

" Balıkesir Kor SAK 5-8 ·38 11 -
Beyaz peynir: 4750 k. · kaşar peyniri: 1.8 t . 
Bulgur: 3 t - tuz 1 t.- mercimek: 2 t.- kuru fıssulye: 

aç. eks. k. 0,40-0,70 
açık eka. 2007 50 

İstanbul Belediyesi 
Ha ı ta Gen. Direk. Ank. 

'.l5-7-38 11 -
6-8-38 10 -

3 t.· nohut: 1 t .- pirinç: 3 t .- zeytin tanesi: 300 
k.- çay: 10 k. sirke: ,,00 k. 

Silivri yoğ-urdu: 5.5 t. 
Toz şeker: 8 t. 

paz. 
,. 

le. n, 15, 50 
k. o, 26, 25 

63 94 
157 50 

Yüksek Mühendis Mek. SAK 25-7-38 
,, ., 25-7-38 

11 30 
11 30 
10 -Ekmek: 45 t.- kuru soğan, patates, süt: 3 t • yo- paz lat. Erkek Ôğret. Ok.SAK 19-7-38 

ğurt: 3 t.· sebze: 13 kalem (temd.) 
Ekmeklik un: 705,4 t. kapalı :ı . 91702 - 5835 10 

1800 -
3015 30 
1342 17 

Çanakkale Jandr. SAK 2-8-38 
2-8-38 
5-8 38 
5-8-38 

11 -
11 Sadeyağ: 24 t. ,, 24000 - ,, .. 

Sığır eti: 141,800 lı:. 

Yulaf: 298,260 k. 
Pirinç: 65 t. (temd.) 
Sadeyag: 40 t . (şart. 190 kr.) (temd.) 

,, 
" pu. 

kapalı z. 

40'.l04 -
17895 60 
13000 -
38000 -

795 -
2850 -

552 35 

.. 
,, 

Ankara Lvz. SAK 
lst. Komut. SAK 

.. 
,, 

23-7-38 
4-8-38 

30-7-38 

11 -
11 -
11 
11 

Ayşekadın fasulye: 3;) t.- patlıcan: 35 t.- domate11: 
14 6 t.- bamya: 6450 k.- biber: 2,5 t. (temd) 

" 
7364 50 ,, 11 

Yumurta: 30 000 ad.- limon: 10.000 ad.· tun 1 t. 
it. barbunye: 1 t .- k. bemya: 100 k.- beyaz 
peynir: 1 t.· k. peynir: 1 t. (temd) 

açık eks. 2300 - 172 50 Teknik Okulu SAK 23-7-38 10· 30 

b) Müzayedeler 

Bina ankuları aç. art. 105 - İst. Defterdarlıfı 21 -7-38 11 -
9-11 -

10 -
11 -
9-

lakartıı, kanaviçe, çul, ip, kınnap 
Demirbaş eşya 

paz. 
aç. art. 

-
-

- lnbiaarlar U. Müd. 3-8-38 

- lst. Gümrükleri Bıışmüd . 1-8-38 

Koyun ve kuzu ynpağı 
Muhtelif hayvanlar 

kapalı %. 2070 - Karacabey Mer. Yet. Çifti. 30-7-38 
Yüksek Ziraat Enst. 22-7-38 pa:ı. 

:g wz 

ıhale günü olan 30 temmuz 938 tarihine müsadif Cuma 
günü srı.at 1 O da dairemiz binasında toplanacak ihale ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

Burnava Belediyesinden: 

-

Bornova belediyesi 9299 metr~ kaldırım tamiri yapılacaktır. 
Muhammen bedel 2308 liradır. Muvakkat teminat 172 liradır. 

Eksiltme açık olarak 1 •• 8933 pazartesi gilnt\ saat l 1 de Borno-
va belediyesinde yapılacaktır. 

Manisa Nafıa Müdürl~j'ünden; 
Görülen li:ıum üzerine salihli hüku net konatı inpıttı tehir e· 

dilmif olduğu ilin olunur. 

lznıir Bclediyeıinden: 

Kültürparktaki kültl.ir pavyonu inşası 23768 lira 55 kuruş ke-
şif üzerindenn 18.7.938 saat 18,30 da fuar gazinosunda 
komitece ihale edilecektir. 1783 lira teminatla gelinir. 

• • • 
Balıkeairdc topçu taburu garajının ikmali intaatı. Bak; Hari

ci askeri kıtaah ilanlarına. . . .. 
Çöp iskele:si inşaatı. Bak: İıtıınbul Belediyeai ilanlarına. 

• • • 
İ.ı.ınirde yapılacak 5 adet hangar inşaatı. Bak• Harici Ask. kı 

taatı ilanlarına. 

--IJaçlar. Ki inik ve İspençiyari alat: 
• * • 

5000 adet flastcr alınacaktır. Bak: İst. Lvz. Amir. ilanl arına. ..... 
Tecrübe tüpü, santrifuj vantuz v. ı . cam malzemesi alıııacak

tır. Bak: İst. Lvz. Amirlisri SAK ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalori\'er Tesisat ve Malzem. 
c; - - _.....,.. ____ __... _,.... --

Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 
Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketi mevcut 250 şer beygirlik 
iki adet elektrik gurubunu tevııyon atideki evsafta üçüncü bir 
elektrik grubu ilave edecektir. 

-
ı;w 

racaatları. EksiltiDeye gireceklerin 38 lira 51 kuruştan 
ibaret muvakkat teminat parasını pasrıportta sahilsıbhiye 
merkezi baştabipliği veznesine yatırıp makbuz almaları ve 

• *·• 
Yüksek Mual~im mektebinde yap. kaloriler tesisatı. Bak: İat. 

Nafıa Müd. i1'nlarına. 

LE nr•-=-

Mensucat~Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 
Harita Genel Direktörl6ğünden: 

Harta Geı. Dirk. kıt'uı eratı için 1030 çift fotin eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 5 ağustoı 933 cum• gllnü ıaat l l,30 da Cebecide 
ha.rta Gn. Drk. binasında aatınalma komisyonunda yap1laeaktır. 

Muhammen bedeli 4944 lira, muvakkat teminatı 370 lira 80 
kuruttur. Muvakkat teminat olarak Maliye makbuzıı v•ya banka 
mektubu kabul olunut'. 

• • • 
10000 çiEt fotin alınacaktır. Bak: Harici Ask. Kıtaatı ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükle!~nc_!_-:_~. 

Balıkesir P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 
Ciheti Senelik tahmin Muvakkat 

bedeli teminatı 

Lira Lira Kr. 
Balıkesir - Çanakkale 1200 go 

,, - Kepsüt 300 22 50 
,, • Sındırgı 450 33 75 

" 
- Edremit GOO 45 

Cihetleri senelik muhammen bedelleri ve muvakkat te· 
minatlara yukarıda yazılı oto postaları 25-7-938 pazartesi 
saat 16 da ihale edilmek üzere 15 giin müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. Fazla izahat almak ve şartnameleri
ni görmek istiyenlerin P. T. T. müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur. 

... 

15 Temmuz 1938 

M iiteferrik ------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıgı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: · 
173 tane eğer takımının 12.7.938 deki kapah zarflı 

eksiltmesine istekli çıkmadığından 30.7.938 cumartesi gil 
nü saat 11 de yeniden pazarlığı yapılacaktır. 

T asınlanan tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 779 liradır 
Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

Erzurum imar Birliti Batkanlıtıodan: 
Eksiltmesi l 1.7.38 de yapılacağı illn edilip 15 gün uz•tıll 

Erzurum şehri için alınacak olan ıu borularının 1120 metre .
lündeki boruların iç kuturları 300 millmetre ve 622 metre tı.ıl: 
deki boruların iç kuturları 250 milimetre ve 1799 metre tuUl1' ~ 
ki boruların iç kuturları 200 milimetre ve 1435 metre tutüod 
boruların iç kuturları 150 milimetre olm~k ve miktarı kafi h~ 
si parçalar tahminen bulundurmak üzere 192 ton aiklctinde r' 
akıız haddeden geçirllmit kurşun kalafata mahsus normal yı.ı~ 
h 12 3 metre tullerinde dahilen ve haricen sıcak olarak b•tf' 
landıktan sonra sıc&k betüme babrılmış uçları yan yana ol~ 
üzere haricen yün keçe ile sarılmış ve kireçlenmi' olmak ş• 

22000 lira muhammen bedelli içme ıu boruları kapalı zarf ı.ı• 
le eksiltmeye konulmuştur. Mezkur borular Trabzonda teslilll 
dilecektir. Muvakkat teminat 1650 liradır. 

Eksiltme 26.7.38 salı a-ünü saat 15 te Erzurum belediye "" 
kanlığı odasında teşekkOI eden imar birliği komiayonunda yıl 
lacaktır. 

Selimiye Askeri Salınalma Komisyonundan : 
Selimiye kışlasında bulunan Haydarpaşa Siiel hastanesio• ' 

muhtelif sobaların tamirleri ve mevcud noksanlarının ikmali 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Paa:arlık 20 temmuz 93~ çarşamba günü saat l 1 de Seli,; 
Tümen Askerlik daireıi binaaındaki Tümen Htınalma koı:ııil! 
nunda yapılacaktır. 

Pazarlık sonunda takarrür edecek Eiat üzerinden yüzde ı5 
minat derhal Tümen Muhasebe veznesine yatırılacaktır. 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Afyookarahisar Maden Suyıınun bir litrelik boş şifel 

saman külah ile beraber 9 ve sandıkları 50 kuruştan f 
ahnaçaktır. Afyonkarahisar Maden suyuna mahsus ~ 
şişelerin ucuz fiatla şişecilere verilmemesi ve cemiyetirtl~ 
bayilerine yukarıda yazılı diker fiyatla iade edilmesi 
ym halkımızdan rica olunur. 

Ankara Bayii: Cihan oteli, T. 1775 

"' .. 
2 bin adet çekmeçe kulpu ile iOO l\d, galvanize saç 

tır. Bak: D. O. yolları ilanlarına. 
~'~~~~~~""'!::~!!!!'!!2!!!!:~~~~~~~~~~~~~ 

t:r:ıak, Zahire, Et ve Sebze: 
İzmir Levazım Amirliği Satmalma 

Miktarı Tahmin tutarı 
kilo Cinsi Lira K . 
8000 Pirinç 1920 
6000 Mnkarna 1320 
9000 Kuru fasulya 1035 
8500 Bulgur 1062 50 

Komisyonuod•' 
Muvakkat t•' 

Lira ı<. 
144 

91> 
77 63 
79 69 

ll,30ll ~ İhalHi 29 temmuz 938 cuma günü uat lO dan 
yapılacaktır. 

ızmir tayyare kıtaatının yukarıda cine ve miktarları >",ıı 
kalem er:ıak ihtiyacı 4 kıta şartname ile ayrı ayrı aç1k •" 
auretile münakasaya ltonulmuttur. 

• • • Müstahkem mevki hariç kıtaatının33, 100 kilD 
ru soğan ihtiyacı açık eksiltme suretile münakaıaY' 
nulnıuştur. İhalesi 30 temmuz 938 cumartesi guoU 
on buçukta kışlad -:ı hmir Levazım Amirliği Satınalrt11 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu ~ 
2151 lira 50 kuruştur. Teminatı muvakkate akçesi 
lira 37 kuruştur. 

Sinop Viluyctiııden 

500 beygir kuvvetinde 750 devirli bir adet helezoni Fransıa su 
türbini. 

400 K. V. A. ve üç safhalı bir adet alternatör. 
İstanbul İskan Müdürlüğünden: 1 

Deniz yolile Köstence ve Varnadan getirilecek göç· 1 

menlerin eksiltrniye konulan nakil i,i görülen lüzüm üze- ı 
rine 18 temmuz 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat i 

Vilayet cncümenikararı ile ek:;iltmeyc çıkarılJ'1 
kilodan ibaret damızlık aygırların yulafına bteklileri t~ 
dan bürü!en pey muvaffık görülmediğinden 2490 ı::"8}ıl 1 

ıııa, eksiltme ve ihale knnunun 43 üncü madde.sine ıe İşbu yeni guruba ait bilurnum ölçü alat ve cihazlarını havi 
bir adet tevzi levhası. 

İşbu tesisata ait alat ve edevat ve teferrüat. 
İşbu atat ve edevatın montaj işleri. 
İşbu t esisata ait yapı işlerinin malzemesi ve ameleıi şirket ta· 

rafından temin olunmak üure oazareti fenniyeai, bu hususta Na
fıa vekaleti celilesinden musaddak planlar ve fenni şartname İs
tanbulda Sirkecide Alanya hanında Azak zadeler ticarethanesinde 
tirket mümessili nndinde mevcuttur. işbu tesiıat 15 temmuz 938 
den 15 ağustos 938 tarihine kadar bir ay müddetle münakaıaya 

konulmuştur. Taliplerin planları görüp son fiatlarını ve şartlarını 
ve teslim müddetlerini havi teklifnamelerioi mezkur a-üne kadar 
şirket mümessiline tevdi eylemeleri ilAn olunur. 

İzmir Liman ve şe hir Bakteriyoloji Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Yapılacak tesisatın 

Bedeli muhammeni 
4285 L. 19 kr. 

Muvakkat teminat 
parası 

321 L. 39 kr. 
11 temmuz 938 ' tarihinee açık eksiltmesi icra !alınacağı 
ilan edilmiş olan 4285 lira t 9 kuruş bedeli keşifli İzmir 
liman ve şehir bakterioloji müessesesi binasında yapılacak 
kalorifer tesisatına aid inşaat eksiltmesine iştirak eden 
taliplerin ~artnamede yazılı vesaiki ibraz edememelerin
den ve ba~ka talip te zuhur etmediğinden ihalenin İzmir 
liman ve şehir bakterioloji müessesesi binasında teşekkül 
edecek komisyonda 21 temmuz 938 tarihinde icra edil
mek üzere meıkfır saatıo evvelki şeraiti dahilinde 10 gün 
müddetle ihalesi uzatılmış bulunduğu ilan olunur. 

bir ay müddetle pazarlığa bıra1'ıl<lığı ilan olunur. 

12 de Müdürlüğüınüıde müteşekkil komisyon hıızuru ile 111750 k'l t " 1 kt •B ·k~ ·1 t L A · s ·ııJ' 

l 
ı o ereya6ı a ınaca ır. a . s . vz. mır. a. ı 

yapılacağı ilan olunur. • • • 

~====~~==~~~====~~~==-==~~==~-~~~~ 1 22 t. sığır eti alınacaktır. Bak: Harici Ask. kıtaatı il•" 

• * • eJ ! 24120 kilo yoğurt ile sığır veya keçi eti alınacaktır. 

! 
Lvz. Amirliği SAK ilinlarına. 

• • • 
Mahrukat Benzin-Makine yağia!:!.!_:..!:_ 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Harta Genel Oirektörlüğil kıtası i9in 10000 kilo 
odunu ve 1000 kilo tuz eksiltme ile alınacaktır. 

1 

Bin kilo tuz alınacaktır. Bak: mahrukat sutunund• 
kuru gürgen genel Dirk. ilanına. ---az A_ V E -~ ~jJ Eksiltme 5 ağustos 938 cuma günü aaat JO da Cebecide Har

ta Genel Direk. binasında satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 295 lira muvakkat teminatı 22 lira 13 ku-
ruttur. 

Menemen Belediye Riyasetinden: 
Belediyeye ait tenvirat dairesinin bır senelik ihtiyacı 

olan 1 IOOO kilo maıot ile 2000 kilo ince makiDe yağı 
150 kilo kalın makint! yağı 1000 kilo beyaz gaz 800 ki· 
lo benzinin mübayaası 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme işi 24-7-938 Çarşamba günü saat 
11 de belediye dairesinde icra kılınacaktır. Bu iş i n mu · 

hammen kıymeti 1526 lira 50 kuruştur. Tilliplerin bu 
miktar üze-rinden yüzde 7 ,5 nisbetiude teminat vermesi 

• şarttır. 

••• 
Kanaviçe, ~ut, ip ve kınnap aatılaukllr. 

Müd. ilanlarına. 
Q& 

Bak: lnbİ,; 
,1 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
18.7.938 pazartesi ıünü aaat 11 de İıhnbulda Nafı' ~ 

lüğünde (8641.85) lira keşif bedelli Yüksek Muallim r.ft 
lerifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i,leri genel, hususi 
şartnameleri, proje, keşif hulaauil~ buna müteferri diJ 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat {649) liradır . 

İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş_ yapt J 
idarelerinden almıt olduj'u vesikalara istinaden latarı1' ~ 
Müdürlütünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel ah" 
yet n 938 yılı Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 



" ~ 
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İnhisarlar U. üdürlüğünden: ! 
----------.. -.---w-~=.-.~·--• 1 

Miktarı 
Cinsi kilo - -Iskarta 5582 

kanaviçe 
lskarta çul 1385 

" ip 6124 
Kınnap 1713 
ıskarta 

Muhammen bede!i 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. 
13.50 753 

tO 
19 

21 

138 
1163 
359 

Kr. 

57 

50 
56 
7.l 

Muvak· 
kat te-
nıinatı 

Li. Kr. ..... ,._ ____ 
56 

10 
87 
26 

51 

38 
:l6 
97 

Ek-
siltme 
şekli Saat 

---.-.. -açık art. 9.30 

pazarlık 10 
açık art. 10.30 

" l l 

1- Yukarıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem ıskarta 
sargılar hizalarında göster!len usullerle ayrı ayrı satıla · 
caktır. 

ll- Arttırma 2. Vlll.938 tarihine rastlıyan salı gilnü hi . 
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlnrt hi
zk:-rında gösterilmiştir. 

lV- Numuneler hergün Ahırkapı Bakımevinde görüle
bilir. 

V - İsteklilerin arttırma 
lerde yukarıda yazılı Satış 
olunur. 

için tayin edilen gün ve saat
Kornisyonuua gelmeleri ilan 

(4505) 1-4 
• • * 

1
- İdarcnıiziu Paşabalıçe fabrikasında inşa edilecek 

0
.t kılıf ambarı için şartnamesi ve fnhisarlar inşaat Şuhe
sınde intihap edilecek numunesi mucibince 80.000 ndet 
tu~la açık eksiltme usuliyle satın alınaccı ktır. 

2- Muhammen bedeli beher bin adedi lfi· 17 lira he
sabile 1280-1360 lira ve muvakkat teminatı 96 102 lira
dır. 

3 ~ Eksiltm~ 20.7.938 tarihiııl! rastlıyaıı Çdrşamba 
g_unü saat 1 O da Kabataşta Levazım ve Mubayant Şube· 
sındeki Alım Komisyonunda y.:ıpılacaktır. 
Ş t- Şartnameler parasız olarn:c hergün sözü geçen 

u eden alınabilir. 
~- Eksiltmeye iştirak t!tmek isti yenlerin teklif edecek· 

lerı tuğladan 3-4 adedini tetkik edilmek üzere İnhisar-
::;. Uınuın Müdürliiğıl İnşaat Şubesiııe vermel~i lazımdır. 

1
.hap edilecek numune ınubayarıya es.ıs olacaktır 

6 
- İsteklilerin kanuneu kendılednden arn nılnıı vusaik 

ve .Yiiıde 7,5 giivenme paralarile birlikle eksiltme ıçın 
tayın udilcn gün ve saatta yukanda adı geç.~n Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (4453) ı 4 . . ... 

1
- idaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibin· 

Ce bir adet el pedal makinası pa:ıarlık usulile satın alı 
nacaktır. 

') . 
, -- Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat temınatı 

22150 liradır 

11
3

- Pazarlık 1.8.938 tarihine rastlıyan pazart~si gü?ü saat 
I< d~ Kab ;:ttdşta L!!vazıın ve ~lubaya .:ı t Şubesındekı Alım 
onıısyonuuda yapılrcaktır. 

b 
4

- Şartnameler parasız olarak hergUn sözü geçeu Şu 
eden alınabilir. 
5 ~ Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 

:e~~ıfJerini münakasa günündeu bir hnft ı evveline kadar 
n ısarlar Umum Müdürlü y ü tlitün fabrikalar şubesine 
vermeleri lciıırnd g 

.. Gd- bteklilerin ır.p~zarhk için tayin edilen gün ve saatte 
yuz e 7 5 .. k d d 

K ' guvennıe paralariyle birlikte yu arı a a ı ge· 
Çen o . 7 ) .... 4 nıısyona gelmeleri ilan olunur. (40 J •1 -

~~ ..... -
§_voLLARI iŞLETME u. MUo1JrnUGOr·rnE;ı 1; 1 

---=°'==-- --~ 1 

Mubaınnıen bedellerile miktar ve vuıfları aşağıda yazılı iki 'ı 
lfurup hl•lzeme ve eşya her sıurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5
:
8
: l9Ja cuma ıünü saat on buçukta Haydarpaşa da gar binası da

hılındclc:i Komiıyon tarafından açık ekıiltmc ile aatın alınacaktır 
Bu işe 2irmek iıteyenlerin her gurup hizaunda yazılı muvak 

k~t terninat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
fUnij ••atine kadar Kc.misyona müracaatları lbımdır. 

Bu işe ait fartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl
tnaktadır. 

1 - 2000 adet büyük ve küçük çekmece kulpu muhammen 
bedeli 950 lira ve muvakkat teminatı 7l lira 25 kuruştur. 

2 - 600 adet IX2000XIOOO m im lik galvar,;ze saç muhammen 
bedeli 1920 lira ve muvakkat temie .. tı ·144 liradır. 

(4492) 1-4 

• • • 
Muhaınmen bedeli 5932 lira 85 kuruş olan 19 kaleındP.n iba

ret flançlı dökme boru, ambuvatınanlı dökme boru, dirsek vana, 
iaz. boruıu gibi malzeme 2 ı. 7.938 perşeınbe gfiaü ıaat 15 le 
Haydarpaşada gıu binaaı dahilindeki KoınilO'•R tarafendan kapalı 
:t.arf uıulilc satın alınacaktır. 

Bu ite girnıek iatcyenlerin 444 lira 97 kurufluk muvakkat te
ın.~nat ve kanunun tayin etliği vesaik ve Resmi Gazetenin 1. 7:~37 
RUn ve 36t5 No.lu nüshasında intişar eden talimatname dabılın
de alınınıt veıika ve tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat 14 

e kadar Komiıyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait ,artnameler Komiıyondan parasız olarak dağıtıl-

maktadır. (3962) 4 4 

MUNAKASA GAZETESi 

1 İstanbul Le~azım AmiP~lij · İlanları 
. s 
Od ı Sıhhi ihtiyacı için 5000 adet Fıaster 2 ey1ul 938 cuma 

!ıÜ'lÜ saat 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komiııyonunda açık elniltme ile alınacaktır. Tahmin edilen be
deli 3900 lira ilk teminah 287 buçuk liracır. ŞartnamHi Komiı
yonda iÖrülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Komisyona gelmeleri. (7,;) (4436) l-4 

• • • İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesaent için 11750 kilo 
tereyağının pazarlığına talip çıkmadığıodan tekrar pazarlığı ~3 
temmuz 938 cumartesi günü ıaat 12 de Tophanede Levazım A
mirlı ği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beher kiloıunun 100 l<uruşt•ır. Şartnamesi Komiı yonda görüle· 
bilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. (78) (4439) 

• • * 
Maltepe A!lkeri Lisesi, Ölçme Alayı Zeytinburnu haıtaneıinin 

24120 kilo yoğurduna talip çıkmadığından pazarhğ'ıA 22 temmuz 
938 Cuma günü aaat l 1,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa· 
tınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4221 lira, ilk 
teminatı 316 lira 57 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
lsteldilerin kanuni vesikalarile beraber belli aaatte Komisyona 
gelmeleri. (81) (4471) 1 -3 

* .... 
Ordu Sıhhi ihtıyacı ıçın 50 bin adet tecrübe tüpü ve 1000 

adet Santrifuj, bin tane Ventüz veıair 11 çeşit cam malzemenin 
3 ağustos 938 çarşamba günü ıaat 11,30 da Tophanede İstanbul 
Lenzım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapRlı zarfla ekıilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 80.15 lira, ilk teminatı 
602 lira 62 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Her ka
lenı için ayı a ayrı fiyat veril~cektir. Taliblerin kanuni veıikala
rile beraber tek.lif mektublarını ihale saatinden bir aaat evnl 
Komisyona vermeleri. (80) (4470) 4 

• * • 
Harp Akademisi eratı ıçın 20 ton ıığır veya keçi eti 30 tem

muz 938 cumarteai günü aaat 11,30 da Toph•nede Levazım Amir
liği Satırıalma Komisyonunca kapalı zarfl11 ekıiltmeıi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1)600 lira, ilk teminatı 495 liradır. Şartnameıi 
Komisyonda görülebilir. Keçi veya Sığır etinin hangiıi u~uz ise 
o alınacaktır. İıııteldilcriu kanuni vesikalarile berabt-r ıeklif mek
tublarıaı ilıale snatindcn bir aaat evvel Komiayona vermeleri. 

( 79) (4469) 1-4 ..... 
istanbul 1.evazam amirliğine bağlı müe11eaat hayvanatı için 

838 ton kuru ol 21 /Temmuzı 938 Perşembe günü nat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalına komiıyonunı:Ja kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedelı 24)) 12 lir.ı 
ilk teminatı 1508 lira 40 kuruftur. Şartnameai komisyonda görü
lebilir. İstddilerin lrnnuni vcsikalarile bcı aber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel konıisyena vermeleri. 

(44) (4172) 3-4 
• • * 

İstanbul Levazım Yollama Md. için 120 ton l vamarin kömü· 
rü 21 7;938 Perşembe günü aaat 10,30 da Tophan~de Levazım A
mirliği Satınalma Korniıyoounda açık ekıiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu on üç lira 25 kuruş ilk teminatı 119 
lira 25 kuruştur. Şartnameai komisyonda görillebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komiıyona gelmeleri. 

(45) (4173) 3-4 

• ılı • 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 1500 kilo tıbbi alçı 20 !emmu7 938 
Çarşıınıl>a günü saat I0,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa
tınalına Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be· 
deli liOO lira, ilk teıninntı 45 liradır. Ş:ırtnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli aaatte ko· 
misyona gdmeleri. (47) (4175) 3- 4 .... 

Ordu Sıhhi ihtiyarı için 250 kilo baryomin 20/Temmuz 931 
Çarşamba günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunca açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
600 lira ilk teminatı '15 liradır. Şartnameai komisyonda girülebi· 
lira . İstcldilcrin kanuni vesikalarile beraber belli ınatte komiı-
yona gelmeleri. (48) (4176) 3-4 

• * * 
Dört çetit. 105 adet tartı aletinin pazarlığında nrilen fiat 

pahalı görüldüğünden tekr~r pazarlığı 18 Temmuz 938 pa1.artesi 
günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliii Snhnalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 532j lira ilk 
teminatı J!.19 lira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda rörülebi
lir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (67) (4326) 2-2 

• • • 
Pangaltıda bulunan Süvari binicilik okulunun 365 ton kadar 

eşyası Ayazağndaki yeni okul binasına taşınaca lhr. Pazarlıkla 
ekıiltıuesi 20 temmuz 938 çarşamlııa günü saat 11,30 da Topha· 
nede İstanbul Levazım Amırliği Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 912 buçuk lira teminatı 137 lira
dır. Şıntnanıesi Komiıyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber beJli saatte Komisyona gelmeleri. ((70) (4387) 2-3 

Keşif bedeli 956 lira 79 kuruş olan Kerestecilerde Te
kirdağı iskelesi yanında yaptırılmasına lüzum hasıl olan 
Çöp iskelesi pazarlığa konulmuştur. Keşif. evrakile şart· 
namesi Levaıım Müdürlüğiinde görülebilir. istekliler 2490 
N. 1ı lcanunda yazıla vesikadan başka Fen işleri Müdür
hiğünden <dac<1kları fen ehliyet vesikasHe 71 lira 76 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21 tem· 
muz 938 perşembe günii saat l I de Daimi Encümend~ 
bulunmalıdırlar. (4498) (8) 

- ~ . - --·· ...... ~ ... 1 . . . -. .. 

Har•i~i Askeri l<ıtaal ll~nları g . . 

29165 lira 21 kuru' bedeli keşifli olan Balıkeairde Çayırhisar
daki Tepçu taburıı garajının ikmali inşaatı kapalı zarfla ekıiJt
meye konulmuştur. ihalt>si 1.8.938 pazutesi !fÜDft aaa~ 11 de Ba
lıkeıirde Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 
2187 lira 40 kuruştur. PIAn, fenni tartname Vf! birinci keşif Ba
lıkeıir Kor inşaat ve lıtanbul Lenzım Amirliti Satınalma Ko· 
misyonunda görülebilir. Talihlerin kanunuı:ı 2, 3 nen madde· 
lerinde yazılı vesikalarla varsa yaptığı bu gibi işlf!re ait ehliyet 
veıikaaı gö!terecekhrdir. Talihlerin ihale aaatından bir uat ev· 
vellne kadar tekliflerini Kl)miıyona vermeleri. (101) (4386) 1 - 4 

* • • 

On bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah
min edilen bedf'li 450CM) lira olup ilk teminatı 3375 liradır. ihale· 
ıi 2 af'ustoı 938 aah günll saat 12 dedir. Şartn~mesi 225 kuruş 
mukabilinde M.M. Veklleti Satınalma Komisyonundan alınır. 
Ekıiltmeye gireceklerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerintle iden ilen lııelgel erile birlikte teminat ve teklif mektubla
rını ihale günilnde en geç bir ıaat evveline kadar Ankarada M. 
M. Veklleti Sfttınalma Komisyonuna vermeleri.( 103} (4430) 1- 4 

• • • 
22000 kilo keçi veya sıtır eti kapalı zarfla eluiltıneye konul· 

muştur. Tahmin bedeli 55000 lira, ilk teminatı 4000 lıradır. Ek
ıiltmeai 6.8.938 cumartesi günü saat 12 de Erzincanda Aıkeri Sa
tınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Şartnameıini görmek iıte· 
yenler bir adedini 275 kuruf bedelle Komisyondan alıp görebi
lirler. İstekliler teklif mektublarını ihale saatinden bir ıaat evve
line kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun olmak 
ıartile Komisyona vermit olacaklardır. (109) (4473) 1-4 

* • • 
İzmirde Gaziemirde yaptırılacak lteş adet hangar kapalı zarf 

uıulile ckıiltnıeye konmuştur. Keşif beddi 100329 lira 1 O kuruş· 
tur. Eksiltme l ağustos 9i8 pazartesi günü satıt 12 de Kıtlada 
l.e\·azım Amirliği Sı:tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ketif 
proje ve şartııaıneler 550 kuruşa İzmir Levaııın Amirliği SutınRl
ır.a Komiı;yonundan ahnır. İlk leıninnt 6251 lira 05 kuruştur. İı· 
tekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksillm•}'e girecekler 2490 sayıla kanunun 
2 ve 3 üncü m•ddelerinde yazılı vesikalarla telllinat ve teklif 
mektublarını ihale aaatinden bir saat evvel lzmir Levazım Amir· 
liği Sahnalma Komiıyonuna vermeleri. (108) (4472) 1-4 

' .. 
Behf'r kilosuna talııniıı r:dilen fiah 27 kuıuş olan 600 ton 87 

oktanlık tayyare benzini kapalı z ıı rfln l'ksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 18 tcmmur. !)3~ pazarteıi günii &ilat 11 de Ankarada 

M.M.V. Satına ima Komisyoıııında yapılacaktır. İlk tcıninat 9350 
lira olup şartnamesi 8l0 kuru4a M.M.V. Satınalma Komisyonun· 
dan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanunt teminat 2490 aayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerle birlikte teklif ınektub· 
larını eksiltme saatından behemehal bir aaat evveline kaclar An
karada M.M.V. Satınalma Komiayonuna vermeleri. (4080) 4-4 

* * * 
Eskişehir tayyare alayında yaptırılacak koınutanlık binaaı ka· 

palı zarfla ekıiltmeye ltonulmuştur. Keşif bedeli 66450 lira 05 
kuruştur . 

Keşif proje ve şartnameler .3;j3 kuruşa M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. İlk teminatı 4571 lira 51 kuruştur. Ekıilt
me 2l temmuz 938 cuma günü saat 12 de Ankarada M. M. V. 
utınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ekıiltmeye a-irecekler ka
nuni teminat ve 24!>0 •ayılı kanunun 2 ve 3 Qocü maddelerinde 
yazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektup· 
larını eksiltme aaatından behemehal bir saat evveline kadar An
karada M.M.V. ılltınalma komisyonuna vermeleri. (66) (4177) 3-t 

••• 
Kiltahya tayyare nlayında yaptırılacak komutanlık lııinaaı in

şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 22.7.938 
cuma günü saat 11 de M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapı
IRcaktır. İlk teminatı 4571 lira GI kuruştur. Ketif ve projelerile 
şartnameıi 3.33 kuruşa ko,nisyoodan alınır. lıu inşaatın ketif be· 
deli 66432 lira 5 (heş) kuruştur. Eksitlmeye girecekler kanuni te
m~nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri.(69) (4179) 3-4 

* • • 

Edremit ve Ayvalık Garnizonlarının ihtiyacı olan 74500 kilo 
keçi, sığır, koyun, kuzu eti kapalı zarfla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 18625 liradır. Şartnameıini görmek iııte
yenler her ıün komısyona m~racaat edebilirler. Eksiltme 25.7.938 
pazartesi günü aaat 15 dedir. iştirak etmek isteyt~nlerin 1396 lira 
90 kuruş teminat ınektuplarile birlikte teklif mektuplarım muay
yen aaattaıt bir saat evvel Edremit Tüm Satınıılına Komisyonuna 
vermi' olmaları (4180) 3-4 

• * * 
Pınarhiıar garnizonuna ait 16000 kilo sade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuşsa da teklif edilen fiatlar Vekaletçe pahalı 
görüldliğünden yeniden a\·ık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 17100 lira ilk teminatı 1281 liradır. Ekıiltmeai 29 temmuz 
938 cuma günü saat 11 de yapılacrıktır. İtaya talip olacakların ta
yin kılınan ıün ve ıaatta Vizede askeri salınalma komisyonuna 
müracaatları. {70) (4181) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objct de l'ndjudication 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. Lieu d'adjudication et du 
Jours Heure 

proviıo_i_re _____ c_._h_ie_r_de_s_C_h_a_..r.ı .... e_• __________ _ 

A) Adjudications au Rabais 
Constnıction-Reparation- Trav . ~~~~riel de Co!lstruction-CartographJe 

Constr. paveı a Bornova: 9299 m. Publique 2308 - 172 - Municiplllite Bornova 
Rep. de chausaee ı route lzmir·Manisa Pli cacb. 12341 35 9257 - Vilayet hmir 
L'adjudioation concernant la conıtr. konak gouver- - - - - Direc. Trav. Pub. Mani11a 

nementııl a Salihli a ete remiae 

1-8-38 
1·8·38 

lnstal. d'eau p. cxtinction d'incendie a l'office Sa
nitaire d'hıııir 

507 35 38 51 Chef Med. Office Sanlt. Port fzmir 30-7-38 

Constr. Pavillon a Culture Pare 

" 
eohelle pour voirie. 

" 5 hangarı iı Gaziemir (c.:ıh. eh. L. 5,5). 
Dresscment carte etat actuel ville Boulandiak (ai.) 
Ache-:. conBtr. konak gouvernementalc Hıısunkale 

,, ., ., >! Tortum 
Conatr. batisse Ma" ıon du Peuple a lzmit (une par

tie) (aj.). 
Trav. repar. et modtf. dans biti11e Agence Expl. 

Voie1 Mariti•es a Karakeuy. 
Achevemenf constr. creche a Erzouroum 
Constr. hatisıe , garaıe et depôt a Adana (cah. eh . 

P. 150) (aj.). 
Conıtr. pr. dortoir 1500 ou>'riers une maison pour 

douche et un ref ectoire. 
Conatr. p•Ve en parquetı a la bitiue de la Presid. 

du Conıeil 

Gre a gre 

Pli cach 

Pli cııch 

• 
" 

Pli cach 

1) 

23768 55 
956 76 

100329 10 
1750 -

30000 -
30000 -
60000 -

12397 57 
29346 28 

350000 -

4900 08 

1783 -
71 76 

6251 65 
132 55 

2250 
2250 
4500 

930 -
2200 -

Municipalite İzmir 

{ 
Com. Perm. \4unicipalite Iııtanbul 
Dir.Ecom. ,, ,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Munic\pali te Boulımdjak 
Kaymakamat Hassankale 

,, Tortum 
Preıid. Parti R. P. bmit 

Dir. Suc. a fst. de la Denizbank 

Vilayet Erzouroum 
lnfeen. de la 6me Section dee Eaux 

d'Adana 
Oir. Gen. Esploit. Charbonı Ererhli 

a Zonrouldak 
Minstere Finı:nceı Ankara 

Produits Chimiq_ues ~t Pharmaceutiques - lnstruments Sanitai_res-Fourniture pour Hôpitaux 

Tubea d'essai : 50000 p.- Centrifuges : 1000 p.· Pli cach 8035 - 602 62 Com. Ach. Int. lıt. Tophane 

Ventousea : 1000 p . et autres articles en verre: 

11 lets . 

18-7-38 
21-7-38 

1-8-38 
30·7-38 
4·8-38 
4-8-38 
1·8-38 

22-7-38 

4-8-38 
3-8-38 

5-8-38 

30-7-38 

3-8-38 

et Materiel) 

4285 19 321 39 Dir. lnıtitut Bactiriol. Port lzmir 21-7-38 

11 
11 

10 

18 30 

11 -

12 -

16 -
16 -
16 -

10 30 

16 -
10 -

12 

11 

11 30 

Ele ctricite·Gaz-Chaof~ge Central (lnstallation 

lnıtal. chauffare ceııtral au bat. bactc;riologie (aj.) 
Turbine hydraulique spirale "Franaisn de 500C.V. 

et de 750 tours : 1 p.- Alternateur de 400 K. 

S.A.T. Electricite Antalya Sirkedji, Juıqu'au 15-8-38 
Alanya Han, Mıison Azakude 

V. A . et a B phases : 1 p.- Tableau de diıtri-
bution et autres acce11oirts pour installation 
electriq e. 

Habillement -- Chaussures Tissus- Cuırs. 
--------------~~---------------
Etoffe pour habits : 1787 m. 
Linge : 816 completa 
Capole!!: 264 p.- Pantalor. s (tulum) : 40 p. Habita 

de travail : 20 complets· ChausRettes: 2367 pairea. 

Transport- Chargement Oechargement 

Transport ımmiıres de Constantza et de Varna (aj\ 

Combustible - Carburant-Huiles 

Muout: 11 t .· huile p. machine: 2150 k. petrole: 
1 t. · benzin: 800 k. 

Bois : 90 t. 
Motorine : 160000 kg. 
Benzine : 8000 litreı 

Coke : 200 t. (aj.). 
Bois : 1560 t. 
Boia d' allumage : 286 t. 

Bois pour four : 70 t.- Id. pour hain : 70 t.- ld. 
d'allumage : 80 t. 

Diven 

Ecrous automııtes: 2 p.- Ecroua automatea : 1 p .· 
Machine pour ouverlure apirales des ecrous au
tomatiquee: 1 p. 

Anse pour liroirs petits et rrands: 2000 p. 
Tôle galvanise : 600 p. 
Tuyaux en fonte avec flanche tuyaux en fonte 

avec emboitement, coudes, vannu, tuyaux pour 
gaz ete. (aj. ). 

Presse pour clıauis : 1 p. - mach. f raiıeuıe pour 
boulons : 1 p.- Machine pour ouvrir les spiralea 
dea boulonn : 3 p .· Mach. pour rondelles auto
matiquee : l p.· Mach. pour couper les barrea : 
2 p. Foyer tournant pour coke : 2 p.- Presse 
pour ri vets et boulons : 2 p. 

Rcpar. divers poeles de l'hôp. milit a Haydarpacha 
Charrues a 2 roues de fabrication etrangere: 125 P· 
Bouleille videa d' eau minerale 

Provisions 

Pomme de terre: 43250 k. 
Oignons: 33, 1 t. 
Riz: 8 t. · macaronis: 6 t.- haricot eec: 9 t.- ble 

concaueı: 8 5 t.-
lej(umeı: 5 lotı 

B) Adjudications a la surenchere 
Laine de moutonı et d'agaeaux. 
Objets d'inventaire 

Pli cach le m. 2 80 

Publiqı.e 

Publique 

Publique 

1305 60 
4587 44 

1526 50 

225u -
13600 -

Gre a grc la t. 19 50 
Pli cach 15600 -
Publiquc 3718 -

" 

Pli cach 

Publique 

" 

ru cach 

• 

Grt> a 2're 
Publique 

Publique 

" ,, 

,, 

Pli cach 
Publique 

:.i520 -

20000 -

950 -
1920 -
5932 85 

40000 -

3250 -

3027 50 
2151 50 

1288 46 

2070 -

375 27 
97 92 

344 10 

168 75 

292 50 
1170 -
279 -
264 -

1500 -

71 25 
144 -

3000 -

227 07 
161 37 

96 64 

Com. Ach . Command. G . Gend. Ank . 
Dir. Gen. Cartographie Arıkara 

" 

Dit. Etablis. Immirrr s lıtanbu1 

Municipalite Menemen 

Com. Ach. Corps Arn1ee Kai11eri 
Municipalite G1.1ircaoun 
Com. Ach . (nspect. Gen. Tlirace 
Com. Acole Ecole Normale lstanbul 
Com. Acl1. Gendarmerie Tchanakkalc 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 

" 

{
Adminis. G. Ch. de Fer Etat Ank . 
Bureau Eııpedit . H.pacha 

tere Exp. Ch. Fer Etat Haydarpacha 
,, 
" 

{
Adm. Gen. Ch . de fer Etat Ank . 
Bureau Exped. H.pacha 

1-8-38 
8-8-38 
8 ·8-38 

18-7-38 

24-7-38 

27-7-38 
20-7-38 
26-7-38 
19-7-38 
1-8-38 

30-7-38 
.'.'0-7-38 

1-9-38 

~-8-38 

5 8-38 
22·7-38 

1-9·38 

Hôp. Milit. Haydarpacha 20-7-38 
Vil. Ankara et Dir. Agric. lıtanbul 22·8-38 

Comite Cent. Croiısant Rouge de Turquie 

Com. Acb. lnt. lzmir 

" 
" 

,, 

30-7-38 
30-7-38 
2'J-7-38 

22-7-38 

Oir.Ferme Elevare Merinoa a Karadjllbey 30-7-38 
Dir. Vente Douane Istanbul 1-8-38 

10 
11 
10 

12 -

11 

10 
16 
10 
10 
11 
10-
10 30 

11 -

10 30 
10 30 
11 -

11 -

11 --
9 -

ıı -
10 30 
11 

11 

11-
10 -

Cumartesi 16.7.938 

Lama demiri (Naha Vek.) N. 715 
Betonarme şoae köprüsü inş. (Nafıa Vek. Samsun Su ldar.) N
Motoıiklet lastiği, kamyon lastiği iç ve dıt (Gümr. Muh. Ge•· j 

N. 743 
Limon, yumurta (1.t. Koınut.) N. 743 
Benzin (Nafıa Vek.) N. 745 
Et, un (Safranbolu Ask. SAK) N. 745 
SadeyaQ" pirinç (lst. Vakf. Dir.) N. 745 
Francala (lat. Komut.) N. 745 
Çankaya malmiid. binasında tamirat (Çankaya Mahnüd .) N. 7, 
Çamaşır: 1277 tak. (Aak. Fabr. U. Müd. Ank.) N . 746 
Yulaf (Çankırı Vil.) N. 746 
Saman (Karklareli Tüm.) N. 748 
Portatif demir karyola (Gümr. Muh. Gen. Komut. lıt. ) N. 748 
İş elbiaeıi ,, ,, ,, ,, ,, N. 748 
Tereyağ, tavuk ve piliç ılat. Komut) N. 749 
Kaput bezi ve tülbent (Yozgat Vil.) N. 753 
Haatane banyo ve helaları tamiri (Yozgat Vil.) N . 753 
Kömür tahmil ve tahliye işi (DDY İzmir) N 754 
Belediye binuı inş . (Kulu Beled.) N . 755 
• Lokomobil baloz sasönü (İnanlı Aygır Deposu) N. 756 
Dişbudak kalaa (MMV) N. 757 
Haşaret öldürücü mayi Parex Detmolinv ve emsali (DDY) N· 
Havyan: 31 baş (Ank. Lvz.) N. 757 
Elektro·motör vo dinamo (MMV) N. 758 

Önlerinde yıldız ifareti olanlar müzayedeye aittir. 

Samedi 16-7-1938 

Fer lama (Minilt. Trav. Pub.) N. 715 
Constr. pont de chausaee en beton arme (Adm. Eau Sa,.,I 

Miniat. Trav. Pub .) N. 741 
Chambrea a air et pneux pour motocyclctte et 

Comm. Gen. Surv. Douan. lst.) N. 743 
Citrons, oeufs (Com. Ach . Command. Milit. lıt.) N. 743 
BenZİlle (Min. Trav. Pub.) N . 745 
Viande, farine (Com. Ach . Milit. Safranbolou} N. 745 
Beurre, riz (Dir . Vakoufs lst.) N. 7·15 
Frangeole (Com. Ach. Comrnand. Mil. lst.) No 745 
Repar. bur. fiıc Tcbıınkaya (Prepoae Fiac Tchankaya) N. 746 
Liore 7278 complet (Oir. Gen . Fabr. Milit. Ank.) N. 746 
Avoine (Vil. Tchankırı) N. 746 
Paille (Com. Ach . Div. Kırklareli) N. 748 
Litı en fer portatif (Com. Ach. Com. Gen. Surv. Douan. f5I 
Habits de travail ( ,, 
Beurre, poules et poulets (Com. Ach. Com. Mil. lıt ) No 74 

Toile pour capoteı et mousseline (Vil. Yozgat) N. 753 
Rep. bains et W. C. Hôp. (Vil. Yozlat) No 753 
Cbargement et dechargement du charbon (Ch . de Fer Etatfs.) 
Constr. bitlsse municipale (Municip. Koulou) No 755 
Madriera en frene (Min . Def. Nat.) N 757 J 
.= Lictuirle inucticic'e Parex Detmolin (Ch. de Fer faat H. p• 
Chev .. ux (Com. Ach. Mil. Ankara) N. 757 
Electro·moteur et dynamo (Min . Def . Nat.) N. 758 

• LH uteriaquee indiquent une Hııte par voie de aurencı.' 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

50 journaux officiels et non-officiel6' ş 
paraissant a Ankara, en Anatolie, ~ 

en Thrace et a Istanbul I< 
Sı 
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