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Cinsi Saat Şekli Muhm. bed. Teminat 
~~~~~~--=-~~~~=-=::..:..-=.~ 

a) Münakasaıar 
Müracaat yeri Gün 

~aat, TaTnirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

MKorıioğanda yap. iıkel e inşaatı 
•tan hıniri 

lıt. 38 nci mckt t · · 
D. . ıımın 

ıyarbakır B .. d b. · 
Sirk . llfmu · ınası ınşaah (şart. 180 kr) 

ecıdc anrbar 573 
Havuz in . ,. " " " " 
K b faalı. 2 ad demir kapı inş . : 1 ad. (temd) 

aya ey ilkokulunda pavyon inıası (tcmd) 

paz. 
aç . elcs. 
lcapalı z. 

,, 

7455 55 
142 54 
992 70 

36119 62 
22209 

559 16 
10 69 
74 45 

2709 -
1665 -

Denizbank İzmir Şub. Müd. 2-8·38 
lstanbul Belediyesi 20-7 ·38 

" 2-8-38 
lnhiaarlar U. Müd. 3-8-38 
Orman Kor. Gen. K. SAK 4·8-38 
Kütahya Vişne Fidan. Müd. 25·7-38 
Balıke1ir Vil. Oainıi Ene. 21-7-38 

11 
11 
11 
10 -
10 -
10 -
10 -

JJaçlar I<ı· 'k t -- ....!.. _ ını ve spençiyari alat, Hastane Lev. 
ilaç: 15 kalem 
İliç pu. 157 75 

280 95 
11 83 
21 07 

fstanbul Belediyesi 20-7-38 
20-7-38 

11 
11 ,, 

_ Elektrik-Havagazı-Kalorifer (teıiaat ve malzemesi) 

,, 

-----Elektrik ili 1 • 
a zeme11 ve ampul: 37 kalem l\Ç. ekı. 1952 20 Tıre Belediyesi 29-7-38 11 -

~ereste-Tahta v.s. 
--__;;_ 

Kereste 
paz. 486 02 36 45 fıtanbul Belediyesi 20-7-38 11 -

~~zin, Makine y~gları v, s. 
Mazcıt: 26 t 
Üdun V• • 

aç. •ks. le. O 08.SO 229 50 Bergama Bclediyeıi 21·7-38 11 -

K ... gaı Oiy.ırbakır Ask. SAK 
ok ı_o- ... - -~ ... uru: 350 t. 

Giirg 

kapalı z.beh. t. 18 50 
(taahih) 

lst. KızÔğretmen Okulu SAK 23-7-38 10 45 

Odu en odunu: 800.8 t. 
" 

19800 - 148:> 
37.16 

540 

Ank. Lvz. SAK 3-8-38 
4-8-38 

26 7-38 

12 
11 Meş:: k~O~? _t. (şart. 251) kr .) 

Omuru: 180 t. (temd) 

~ 
Deıııir b O . •u oruau 

eınır 111 1 . 

" paz. 

aç eks. 
1625 
481 40 

121 87 

Kır~ lııreli Tümen SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Dikili Belediyesi 
Tıre ,, 

10 30 

10 -
11 Aspır t•· a Zeıneııı ve çimenlu: 6 lcalem 

ıı Or: 8 ad 
Dızcl ınot- 1- . " 320 - 24 -

3240 ........ 
l11hi1arlar U. Müd. 
M. M. V. SAK 

l -8·38 
29-7-38 

1-8-38 
5.9.38 

ıo -
12 -2 16 iı::.) or u yol silindir 10 tonluk: 6 ad. (tart. kapalı z. 43200 -

Arozöz k· 
D- b· ına ıncai Forl marka 

ur ın· 27 d · a et 
açık ekıı. 

" 

3850 -
1855 -

(tashih) 

289 -
139 12 

ltashih) 

Çoruna Belediye•i 

lnhiurlar Um. Müd. 

22·8·38 

27-7-38 
10 -
11 -

~tzak, Zahire Et s -..;.- • , .. ebze v. s. 
Un· 5 3 t ---

riy '. JS - lll;ıkarna: l'.öO k. - irmık: 5011 k.• şeh· 
1.• d e. O le. - pirinçunu: 350 k. 
o.Jı eyat: 23 4 K • t. 

aç. eka. 

kapalı z. 2)740 

10 94 'l. Yülcıı. Mülı Mek. SAK 3-8-38 

Uru ot: 336 t 
Sebze· 6 k 1 . 15288 -

" 

2413 12 
1146 60 

85 20 
180 -

Konya Lvz. SAK 
Urfa Aılc SAK 
Tophane l.vı. SAK 
Balıkesir Attk. ., 
Diyarbakır Ask. SAK 

2-8·38 
3-8-38 
3-8 38 

10 
15 

· a em 
Snoıan: 160 t. 
Muhtelif erzak 

b M·· 
U2!ayedeler 

K ~-

aç. ekı. 1136 

• 30-7-38 
10 30 
10 -

,roın cevheri: 1250 
Kayın a2'acı: ':182 nı3 t. (temd) kspalı z. t. 4 95 

aç. art beh. m3 2 10 
465 -
60 17 

Kütahy~ Defterdıırlığ'ı 1-8-38 
ı3alıkcsiı Orman Başmühend. 25·7·38 

12 -
15 

• 
woc ··~ .............. ..,, .. ,_.., ____ ............. ~ ... -='!" ................ _:" --~"'"'"""' ... """'" __ .._ .. .,._...., ______ ..., 

1~t · famirat·ı afta işleri ve \\alzemesi- Harita 
------------~~~~---~ 
. Üniversite A.E.P. Koıııi ·yonundan: 

k . nıver ite merkez hiııasının ön cephesinin 4S6J.5:{ lira 
('~ıflı bacl · · · 8 938 h ·· ·· 15 dP r . ~~n~. ve tamır ışı 11. . perşem e gunu sa.ıt 

I c~torlukte açık eksiltmeye konulınuştur. 
ih l teklılerin ihnle günü 343 liralık muvakkat teminRt ve 
da eden hir hafta evvel İstanbul Bayındırlık clirektörlüglin-

en alıııınış 3 bin liralık bu gihi i~ler yaı•tı\2ına dair ve:ıika 
lvek

9
38 Ticaret Odası ka&-ıdı ile .'l'elmele~1i. ~artnamP. hereün e t" l ~ o ~ ~ 
or ükte . görülür. 

Çnn' ırı Belediyesinden : 
rn .. Şen bahçe yanında yaptnılacak ahşap köprü on heş gün 
lJ~~et~e açık clcsiltıneye konulmuştur. 

l\.e~ıf bedeli 88 ı lira 50 kuru~tur. 
Muvakkat teminat 86 liradır. ~ 

led' Kayma ve ke§ifnamesini görmek isteyenlerin hergün be
ff' 1

Yt:de yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 26.7.938 sah 
urı ı-aat 16 da belediye eııciiıııenin~ rnüracaatlurı ilan olunur. 

lıt r * * * ~mumhane yanında ~bırakılan karıalizasiyoııuu arıa 
,,.~•ına LırleştiriJmesi için yapılacak kanalizasiyon inşaatı 15 
oUtı •· dd rnu ede açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif lıeılı·li tl<JO liradır, .;\1uvakknt teminat 6S liradır. 

Kayın~ ve kcşifııaınesini görmek isteyenlerin htı:rgün be
ledjyedc yazı işleri krılemine ve i::..tcklilc•rin de 26.7.938 salı 
günii saat 16dn belediye encümenine müracaatları ilfm olunur. 

Deniıbank İzmir Şube1i Müdürlüğünden : 
Mordoğanda, 7455 lira 55 ku· uş bedeli ketifli bir iskelenin 

inşaatı ekııiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2 atuatoa Sah günü 
1aat 11 de Deoizbank İzmir şube binasında yapılacaktır. Muvak
vat teminat 559 lira 16 kuruştur. isteklilerin eksiltmeye rirebil
mek Üzere haiz olması lizımgelen şartları ·öğrenmeleri ve daha 
fazla malumat almaları için şubemize müracaatları ilin olunur. 

Tortum· Kaymakamlığından: 
Tortumda yeniden yapılmakta olan Hükumet Konağı 

30 bin lira bedeli keşifli ikmali inşsatı kapalı zarf usu
lile ekıiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 4 ağustos 938 perşembe günü saat 16 da hü· 
kornet konağı içinde kaymakamhkta yapılacaktır. Muvak
kat temjnat 2250 liradır. 

İstekliler bu işin evrakı feoniyesinı Erzurum nafıa mü· 
dürlüğünde ve Tortum kaymakamlığında okuyabilirler. 

Hasankale Kaymakamlığından: 
Hasankaled~ , eniden yapılmakta olan hükümet kona· 

ğaom 30 bin lira bedeli keşifli ikmali inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 4 ağustos 938 

perşembe günü saat 16 da Hükumet konağı içincle kay
makamlık odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2250 liradır. İstekliler bu işin evrakı 
fenniyesini Hasankale kaymakaıulığıodan ve Erzurum dai· 
mi encümeninde okuyabilirler. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulun iş: lımir · Manisa yolunun 16+050 

-21 +930 kilo metroları arasmdakı şose esaslı onarılması. 
Bu işin açın tutarı: 12341 lira 35 kuruş 
Bu işe ait evrak aşağıda yazılıdır: 
A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
8) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
O) Keşif, proje ve fi at silsilesi cetvelleri ve hususi 

fenni şartname 
Eksiltmenin ya-pılacağı yer tarih gün ve saatı: l A

ğustos 938 Pazartesi günü saat 11 de lzmır iti Daimi En· 
cümeninde kapalı zarf usulile yapılacakhr. 

İstekliler yukarıda yazılı eksiltme evrakını her gün 
İzmir Nafıa Müdürlüğünde görüp inceliyebilirler. 

Muvakkat teminatı 925 liradır. 

· * • • Ek::;iltmeye konulan iş: İzmir-Torbalı yolunun 50+000 
81 +070 kilometroları ara, ındaki şosenin e~aslı onarılması. 

Hn işin açın tutarı: 12553 lira 51 kuruştur. 

Bu i:;e ait t!vrak şuıılarrlır: A) kapalı eksiltme şartname i, 
8) mukavele proje"i, C) hayındıdık i~leri genel şartname i, 
D) ke~if, proje ve fiat silsilı>si cclvelleri, hn..,u i ve fı•nni 
~artnaıııe. 

l~ksiltıneniıı yapılucağı yer, tarih giin Vlf sanlı: l ağuc;to 
938 paznı !P~i giiııü .ıal 11 de lzrnir ili daimi eneli meninde 
kapalı znrf usulile yapılacaktır. Teminatı 972 liradır. 

Niğde Ortaolnıl Direktörlüğiinden: 
Niğde Ortaokulunda yapılacak 3487 liralık tamir keşfi 

nnfıa nıiidiiı lii~liııdc. 

1 remınuz 938 çarşamba gününden itibaren 22 temmuz 
lJ3H ~ııma giinii saat 1 ;~ tr. ihale edilmek üzere münaka aya 
konnrn~tur: l'aliplcriıı ( )rlaokuldaki komibyona başvurmaları 
ı laıı olunur. 

Kiitah va Vişııt' Fidan lığı M üdli rlügün~len: 
flrnle~i 14.7.93'~ giiııiine muallak hulurıan Kütahya vişne 

fıclanlığı beton halı:ı iki havuz hir demir kapu inşaatına ta· 
lip çıknıadığıııdan 25.7.938 pazartesi giinü saat ona talik 
edildiği ilan olıınur. 

Balıkt:•İr VilAyet Daimi Enciimeninden : 
Balıkeıir merkezinde Kayabey ilkokuluna ilaveten yapılacak 

pavyon in,aat ekııiltmeıine iıtekli çıkmadığından müddeti 10 gün 
uzatılmıştır 

Bu işe ait keşifname ve evrak şunlardar • 
A-Ekıiltme şartnameıi 

B-f enni şartname 
C - Mukavele örneği 
O-Metraj ve hulilai keşfiye cetveli 
H -Bayındırlık işleri renel şartn:ımeııi 
iatiyenler bu evrakı Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde veya Daimi 

Encümen kaleminde ırörebilirle. 
Ek•iltme 21 -7·9.~tarilıine rastlıyan perşembe günü u~t IO da 

VilAyet makamında müteşekkil Encümen Daimi huzurunda yapı
lacaktır. 

Ekailtmeye bu gibi işlerle uğrathğına dair nafıa müdürlütün
deo vesika alanlar veya ııafla vekaletinden 938 yılı için ahnmıt 
ve bu ite ırirmeje ulahiyet veren vesika ibraz edenler girebi
lirler. 

fııteklilerin muayyen gün ve 1aatte muvakkat teminatlarını 
malsandığına yatırdıklarına dair makbuz ve şayanı kabul banka 
mektublarile ve buna müteallik veaikalarilc birlikte vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Pertek Malmildürlüpnden : 
Eksiltmeye konulan iş: Pertek kazası hükümet konağı inşaatı

dır. Bu itin ketif bedeli 31817.55 liradır. Bu ite ait şartnameler ve 
evraklar şunlardır: Eksiltme şartnamesı, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şntnamcsi, .hususi şartname, Keşif cetveli, ail
silei fiat cetveli, Metraj cetveli, yapı işleri genel tartnameai. İste
yenler bu şartnameyi ve evrakı 160 lira mukabilinde Tunceli Na
fıa Müdürlüğünden satın alabilirler. Eksiltme temmuzun 28 inci gü
nü saat 12 de Pertek hükümet konaaı mal müdürlüğü dairesinde ya· 
pılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. Eksiltmeye ~ire
bilmek için isteklilerin 2386,32 lira muvakkat teminat vermeıi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 



Sayfa 2 
r 

A Nafıa Vekaletinden alınmıf 938 senesine ait müteahhitlik 
ehliyet veıikası ve bir teahhüde en az. 20.000 liralık bina ve tefer
ruatı inşaatı yapmıt olduğuna dair veıika. 

B-Ticaret odasından alınmıt ıicil veıikuı. 

Teklif mektupları yukarıda yaıulı saatten bir ıaat CY· 

veline kadıı.r Pertek malmüdürlüğü daireıinde eksiltme Ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
deril cek mektupların nihayet yukarıda yazılı ıaate kadar 
gelmiş olmaıı ve dıt zarfın mflhür mumla eyice kapatılmıf olma11 
lazımdır. postada olacak gecikmeler kabul edilmcı:. 

• • • 
Kazan tamiri: Bak: 2 ci suhifodeki f~t. Beld. ilanlarına. 

• * • 
1 t. 38 iııci mı>ktebiıı tamiri. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

ı 

MÜNAKASA GAZETESi 

, 
İstanbul Belediyesinden: 

Muhammen İlk temi-
bedeli natı 

Heybeliadadaki techiz: kaz.anın tamiri 142,54 10,69 
1 t,83 Çocukları kurtarma Y. lllz.umu olan 15 15'7,75 

kalem ilAç 
Buyükdere meyva fidanlığına lüzumu 

olan kereste 486,02 36,45 
Edirnekapı sıhhat merkezine lüzumu 

olan ilaç 280,95 21,07 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar· 

lığa konulmuştur. Evrakları encümen kaleminde (Örülebi
lir. İllekliler hizalarında gösterilen ilk teminat m&kbuı; veya 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıa_t.:__ 
1 

mektubile beraber 20.7.938 çarfamba günü uat 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
ilaç alınncaktır. Bak: 2 inci ·ahifedeki fst. BeJed. ilanlarına l'- ~ . "' . 

Elcktri~, !favagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Tire Belediye Reit1liğinden: 

Belediyemiz müessesesi elektrik abonelerile şebekesi· 
nin 938 mali yılı malzeme ve ampul ihtiyacatı iki kısım 
olarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme müddeti 13.7.938 tarihinden 29.7.938 
tarihine kadar 17 günden ibaret olup eksiltmeler bu 
müddetin sonuncu cuma günü saat 11 de yapılacağmdan 
isteklilerin aşağıda yazıla muhammen bedellerin yüzde 
7,50 nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 938 yılı 

Ticaret odası sicil kayıt vesikalarile birlikte muayyen 
olan gün ve saatte belediyemiz daimi encümenine müra· 
caalları şarttır. 

Ekşiltmeye konuları mr.lzemenin muhammen bedelleri: 
37 kalem muhtelif elektrik malzemesi ve ampulları l952 

lira 20 kuruştur, 6 kalem muhtelif demir malzemesi ve 
çimento 481 lira 40 kuruştur. 

İhtiyaç listelerile şartnameleri görmek ve bedelsiz 
olarak almak istiyenlerin ~ksiltme müddeti içinde beledi
yemize müracaatları ilin olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara Temyiz. mahkemesi harici cılo

nanma teıisabdır. Ketif bedeli 3145 lira 25 kuruştur. Eksiltme 
30.7.938 cumarteıi günü saat 10 da N fıa Vekaleti yapı işleri ek
ıiltme Komisyonu odasında pazarlık usulile yapılacaktır. Ekıilt
me fartnamesi ve buna müteferri evrak 16 kuruş bedel mukabi
Bnde ! Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. İsteklilerin 
234 lira 90 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa V,.ki· 
letinden alınmış elektrik müteahhitli&'i vesika11 göstermeleri la
zımdır. 

trik 

Niğde Ottaokul Dir~ktürlüğüudeıı: 
iğde ortaokuluııdn şimdilık yapılacuk 100 liralık 

tesbat!. İhale i 2l.7.38 ı:sc1al ı:'{ tedir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Yozgat P. T. T. Müdürlüğünden 

1938 - 1939 Senesi Yozgat - Yerköy arc111 aylık 50 lira 
senelik 600 lira muhammen bedelli haftada mütekabil yedi seferli 
otomobil poılası, ayni sene Yczgat - Sorgun - Akdağ arası ay
lık 100 lira ıcnelik 1200 lira muhammen bedelli haftada mütekabil ı 
üç seferli yaz ve kış otomobil ve kışın otomobil işleyemediği za
manlarda araba ile nakliyat yapılmak üzere her iki cihet postası · 1 
7.7.938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkar· 
ılmıştır. ihale 21.7.938 perşembe günü saat I~ de Yozgat P.T.T. 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. Şart
namesi müdürlükte mevcuttur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı 1. 

muvakkatelerile birlikte muayyen günde isbatı vücut eylemeleri 

200 ton kok kömUrü alınacaktır. Bak: Erzak si\tunun
da İst. Erkek Öğretmen Okulu SAK ilanına. 

• * • 
Odun ve gaz alınacaktır. 

yarbakır Aık. SAK ilanlarına. 
Bak: Erzak sütununda Di· 

• • • 
800 8 t uu"rır •ıı odunu alınacaktır. Bak. IlaricJı· ı\_..::k Kı· 

' • " o 
taa tı i !anlarına. 

"' • * 
1560 t~n odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Çanak. jand. 

SAK ilanına. 
r s 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhaoımen bedeli 8665 lira olan 80000 adet bezli 
zımpara kağıdı ile 23000 adet cam kağıdı t 1~8·938 per· 
şembe günü saat on ikide Haydarpaşadn Gar binası da
hilindeki Komisyon tarafından kapah zarf usulile satına· 
lınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 649 lira 88 kuruş
luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
resmi gazetenin 1-7· 937 G. 3645 No. l~ nüshasında in· 
tişar eden talimatname dahilinde alınmış vesika ve teklif 
mektublarını muhtevi zarfların ayni güıı saat on bire 
kadar Komisyon rei liğine teslim edilmesi lazımdır. Bu 
işe aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası dahilinde
ki Komisyon larafmdau parasız olarak dağıtılınaktndır. 

Jandarma Geı.el Komutanlığı Ankara 
Sahnalma Komisyonundan 

Bir tanesine bir lira lnymet biçilen vasıf ve örneginc 
uygun ) 2500 ekmek torbası 2·8·938 salı günü sant onda 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız olarak Komısyondan alınabilecektir. 
Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 937 buçuk liralık ilk 
teminat ve kanun ve şartn mede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat dokuz kadar Komis· 
yona vermiş olmaları. 

Dikili Belediyesinden: 
Dikili belediyesince satırı nlıııacnk 4 ince lcutrunia ve 450 

metre tulunda d~mir su boruları 11-7·938 tarihinden itıbarcn 20 
gün müddetle açık eksiltmeye komuştur. Bu borulıır için Dikili 
ye te5lim tahmin edilen bedel 1625 lira olup muvakkat teminatı 
121 lıra 87 kuruştur. ihale 1-8·938 tarihine rastlıyan Pazartesi gü· 
nü uat 10 da Dikili belediye.sinde yapılacağı ilan olunur. 

• • • 
6 kalem muhtelif demir malzemesi ve çimento alına

caktır. Bak: Elektrik sütununda Tire Beled . ilanın ı. 
* • • _n_a_n_o~l~u~n~u~r·~~~~--~--~--~--~~~~~:--'----~--- l 

1 R adet a~piratöı alıııaca"lır . 
1 ilanlarına. (ereste, tahta ve saire Bak: f nhis:u hır U. 1\1 ııd. 

• 

K~rcste alınacaktır. Bak: 2 inci sahif deki l t. Belediyesi 1 -=== 
4 

~i~la~nl~a~rı~rıa~·~~~~~~~~~=~~=~~~~IErzak, Zahire, Et ve Sehz 
Çanakkale Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

• • • 

Mahrukat Bcnzin~Makine yağiarı v. s. 
Çankırı Belediye riya•etioden : 

Elektrik santralına müktazı 1000 teneke maıot ile 160 teneke 
vakom yağı 21 gün müddetle 21 temmuz 938 tarihine müsadif 
per~embe günü saat 10 da açık eksiltme ıuretile ihalesi icra e· 
dileceğinden şartname ve kaimeıini girmek isteyenlerin beledi· 
yeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

Balıke ir Askeri Satınalmıı Komisyonundan: 
Kor merkez lıidııc !erinin senelik 480 ton odunu nçık ck

:;iltmcyc konmuştur. ihalesi 29.7.938 cuma günü ~aat t 1 de 
Halık:e ir kor satınalma komisyonunda yapılncaktır. Muvak
kat teminatı 360 liradır. Ev:;af ve şartlar komi yonrla lı('r 

gün görüleuilir. Taliı leri •1 muayyen gün ve saatte mura
caatları. 

Bergama bcleddiye Rıyasetindne: 
Bergama belediyesi eltktrik motörü için lüzumu olan 26,000 

kilo mazot beher kilosu 8,5 kuruş üzerinden onbeş gün müdetle 
münakasaya konmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün belediye baş kitabetine 
müracaat edebilirler. . 
Eksiltme 21.7.938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de Ber
gama belediye dairesinde icra olunacaktır. 

Eksiltme açık yapılacaktır 
Muvakkat teminat miktarı 229 lira 50 kuruştur. 

Cinsi 
Odun 

Miktara 
1560000 

Muham. Muvak. 
bedeli teminat 

L. 
15600 

K. L. K. 
1170 

ihalesi 1 .8.938 pazartesi günü sa.at 1 l de kapah zarf 
usulile yapılacaktır. 

Ekmeklik un 705400 91702 
Sadeyağı 24000 24000 

5835 10 
1800 

İhalesi 2.8.938 salı günü saat 11 de kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

Sığır eti 141800 40204 
~7895 60 

3015 30 
1342 17 Yulaf ı98290 

İhalesi 5.8.938 cuma gün•i saat 11 de kapah zarf usulile 
yapılacaktır. 

Çanakkale Birinci J. Alayma bağlı taburlarla Kir;1z
lıdaki J. taburunun 1 cyJfıl 938 gününden 3 t ağustos 938 
sonunn kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı 
beş kalem erzakın yukarıda gösterilen giinlemeç ve gün
lerde J Alayı satınalma komisyonunca eksiltmesi yapıla
caktır. Teminat ve teklif mektubları ihale günü saat 10 
kadar Komisyona teslim edilmiş bulunc:>caktır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edile
bilir. 

17 Temmuz 193~ 

Diyarbakır Askeri Satınalma omiıyonu Başkanhğındao: 
Erzakın • Miktarı Muvk. T. ihale 
Cinıı.i kilo Lira K. günü Şekli 5,J 

Kuru ot 35000 26 25 25.7.938 açık 

Gaz yağı 3500 84 · 26 ,, ,. 
Sabun 2200 110 55 27 ,, ,, 
Mercimek 5000 37 50 1.8.938 ,, 
Nohut 3000 27 2 ,, ., 
Kuru fuulya 6500 58 25 3 ,, ,, 
Sadeyat 4500 25.:S 12 4 ,, ,. 
Pirinç 3500 70 88 5 ,, ,, 
Bulgur 6500 48 75 8 ,, ,. 
Sığır, koyun, keçi eli 30000 337 50 9 ,. ,, 
Fabrika unu 120000 1440 10 ,, kapalı 
Arpa 47000 105 75 15 ,, açık 
Saman 33000 37 12 l6 ,, ,, 
Odun 350000 656 25 J7 ,, kapalı 
Patatea 3000 15 75 18 ,, a9ık 

Kuru ıoğan 3700 27 75 19 ,, ,, ~ 
Çıldıran taburunun senelik ihtiyacı olan yukarıda cinı ye ısı 

tarlarile muvakkat teminatları ve ihale günü ve saatleri yıl 
16 kalem iaşe maddeleri hizalarında gösterildiği tekilde el<S 
meye konulmuştur. 

~ksiltme Van hudut ııabnalma k~miıyonunda yap1lacaktıf·~ 
lsteklilerin belli gün ve saatte tem inatlarilo birlikte VaP 

dut utınalma kol}liıyonuna müracaatları ilin olunur. 

•*• Clnıi Miktarı Muvak. tem. 
Şek. s~ 
açık 

kilo lira kr. İhale gunu 
Kuru ot 27500 21 25 25.7.938 

,, 1 Gazyağı 3900 108 22 28 ., 
Sabun 2000 105 27 ,, 
Şeker 2400 81 29 ,, 

" 1 

Mercimek 5700 59 85 l .8.938 
,, 1 
,, 

Nohut 4500 54 2 ,, " 
Kuru f asulya 5000 63 75 3 ,, " 
Sadeyağ 4400 247 50 4 ,, " Pirinç 3000 67 50 5 ,, .. 
Bulgur 9000 87 75 8 ,, ,, 

Sıtır, koyun, keçi eti 38000 570 9 ,, kapalı 

Fabrika unu 116000 1566 10 ,, ,, 
Arpa 38300 229 80 J 5 ,, 
Saman 21000 23 62 • 16 ,, 

açık 

Odun 258000 580 50 17 ,, kapalı 
Patates 9000 62 50 18 ,, a~ık 
Kuru soıian 5500 49 50 19 ,. ,, 
Kurn üzüm 2400 54 20 ,. ,, 

Yüksek ova Taburunun senelik ihtiyacı olan yukarıda ciıı' 
mildarlarile muvakkat teminatlaıı ve iuale günü ve santiar•~ 
zıh on sekiz. kalem iaşe maddeleri hizalımnda göıılerildiji fe 
de eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Van Hudut satınalma komiıyonundl\ yapıh\cakl•' 
İılcklilerin belli gün ve snatte teıuinııtlarile birlikte VaP 

dut sahoalına koıniıyonuna müracaatları ilan olunur. 

Muvakknt T. İhale • * • Cinsi 

Kuru ot 
Gaz yağı 
Sabun 
Şeker 

Mercim{•k 
Nohut 

Miktarı 

kilo 
30000 

lira kr. 
33 75 
51 15 
49 50 
30 

gün ve Şekli 

25.7.938 açık 
S•' 

ıı 

Kuru fasulya 
Sadeyağ 

Pirinç 
Bulgur 
Sığır, koyun, 

keçi eti 

2200 
1000 
1000 
5000 
2500 
3000 
4400 
2000 
2000 

27000 

3.1 7:l 
22 50 
29 25 

247 50 
39 
13 50 

283 50 

26 ,. ,, 
27 ,, 

w " 
i.8.938 

2 " 
3 ,, 

4 " 
5 " 
~ " 
9 ,, 

" 
" .. .. 
" ,, 
,, 
,, 
., 

Fabrika unu 850UO 9J6 'l5 10 ,, kapalı 

Arpa 45000 101 2fl 15 ,, açık 
Saman 22000 24 75 16 ,. ,. 
Odun 26000 585 17 ,, kı:ıpalı 
Patates 3000 15 75 18 ,, açık 
Kuru soğan 300!) 20 2:> 19 ,, ,, 

JI 
ıl ,, 
,ı 
,ı 

ıl 
ıl ,, 
ıl 
1 

ıı 
,ı 

ıl 
1 
1 
1 

Özalp taburunun ıenelik ihtiyacı olan yukarıda cias ve 
tarlarile muvakkat teminatları ve ihnle günü ve saatları .f 
17 kalem iaşe maddeleri hizalarında l'Östcrifdiği şekilde ek•' 
konulmuştur. , 

Eksiltme Van hudut satınalma komisyonunda yapılacal<l' 
İsteklilerin belli rün ve saatte teminatlarile birlikte V•" 

satınalma llomiıyonuna müracaatları ilan olunur. 

• • • Cinsi Miktarı Muvak. tem. 
kilo lira kr. İhale günü Şekli 

Gazyaiı 2000 51 26.7.938 açıl< 
Sabun 1500 76 50 27 ,, ,, ~ 
Mercimek 3500 28 b8 l.i.938 ,, ·~ 
Nohui 2800 29 40 2 ,, ,, • 
Kuru faıulya 9000 101 25 3 ,, ,, • 
Sadeyağ 3750 210 94 4 ,, ,, ~ 

Pirinç 4000 90 5 ,, ,. • 
Bulgur 10000 90 R ,. ,, f 
S'ğır, koyun, keçi eti 25200 2!B 50 9 ,, ,, ~ 
Fabrika unu 900:)0 1080 10 ,, kap"11 

Odun 200000 450 17 ,, ,, ~ 
Patates 3200 21 60 18 ,, aç•" ~ 
Kuru so(an 3000 22 50 19 ,, ,, 

1 4 
Başkale Taburunun ıenelik ihtiyacı elan yukarıda ' .,. 

miktarile muvakkat teminatları ve ihale günü ve natl•~ J' ~ 
on üç kalem iat~ maddeleri hi:ı:ıılarında gösterildiği şek11 
siltmeye konulmuştur. ~ 

Ek,.iltme Van Hudut aatınalma Komiıyonunda yapıla'', 
İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikle V' 

dut satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Balıkeair Asileri Satınalma Komiıyonundan: 

Susığırlıktakı topçu alay lı~yvanlarının senelik 160 toP '; 
açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 30-7-938 cumarteıi r 

(Devamı 4 ncü sahifetle) 
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-~itJ:l:llll[iAiln~rıl!Ulı1~1ıı I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1- İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi muci

bince satın alınacak 8 adet aspiratör açık eksiltmeye kon
muştur. 

E 

Keşif bedeli 992 lira 70 kuruş olan İstanbul 38 inci 
mektebin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke.şif evrak
ile şartnamesi levazım Müdürlüğünde ıörülebilir. İstekliler 
2490 N.h kanunda yazılı vesikadan ba~ka en az 500 lira· 
hk bu işe benser iş yaptığma dair Nafıa Müdürlüğünden 
eksiltmeden bir hafta evvel alacakları Fen ehliyet vesika.
sile 74 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektub-

ile beraber 2.8.938 salı günii saat t 1 de Daimi Encü-
merıde bulunmalıdırlar. (İ)- (4582) 

! D.D.YOLLAQI işLETME u. MüoUıuUGOND~ 
. İd~remiz meni aaatlerinin değişmesine binaen eyvelce ilan 

edıl~ış olan 5932 lira 85 kuruş bedelli 19 kalemden ibaret flanç
h do,.me boru, ambuvatmanh dökme boru dirsek vana gaz bo
rusu gibi malzemeye ait eksiltme 21.7.1938 perşe:Obe günü saat 
l5 den 22.7.938 Cuma günü saat 12 ye tehir edilmittir. 

B~na binaen teklifi muhtevi zarfların 22.7 .1938 cuma günü sa at 
~n· h.ıre kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon 
e1ılığine verilmeai laumdır. (4475) 2-4 

-

Rize Belediye Reisliğinden: 
I - Rize Belediyesi tarafından yaptırılacak şehir elektrik aant

r.al ve ,ebeke tesisatına ;\it (yetmiş ikibin beşyüz otuz) 
lıraMyetmiş iki) kuruşluk keşif muhteviyatı ekıiltmeye kon· 
rnu,tur. 

2- Bu . 't ı'e aı şartname ve diğer evrak şunlardır: 
: - Eksiltme fıırtnameai. 

Mukavelename. g Proje. 
E ın_ş~ata ait fe nni ve hususi şartname. 

Hulasa ve keşif bedeli. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı üç lıra altmış üç kuruş 

3 
~edel ile Rize Belediyesinden alabilir. 

- işbu inşaat l.7.938 tarihiııdl!n itibaren 25 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 25.i .938 Pazarteıi günü 
Hat 14 de Rize Belediyesinde müteşekkil Komisyonda ya· 
pala caktır. 

4- Eksıltme kı!palı zarf usulıle olacnktır. 
5 · Eksiltmeye gire bilmek için istekli le. in dört hin sek·z yüz 

yetmiş altı lira ellib eş kuruşluk m u v.ıkkrıt t e min at ver· 
nıeleri ve bundıın başka N~ f ıa Veital etindcn n lınını ş bi
rinci sınıf elektrik ehliyet vı! ınülc..alıhitlik vesikalarını ib-

6 _ yz t:) lemeleri şarttır. 
ultarıda üçüncü ımıddedc yaııh saatten bir aaat evveli · 

n.e kadar Riıe Belediyesi namınn bankaya yatırılmış dört 
bın selıiz yüz yetmiş altı lira elli beş kuruşluk muvakkat 
terninat ınakbuzıarile birlikte teklif nıektublarını Rize 

7 Belediyesinde müteşekkil Komiııyonn vereceklerdir. 
Posta ile gönderilecek ıncktubların nihayet üçüncü mad
dede yazılı gün ve saatn kad.ır gelmiş olması ve zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması laz1rndır. Pos· 
tada vuku bulacak gecikmeler hnbul edilmez (42:l7) 3 - 4 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Koıni:ı)•on . .. 

y1 93
9 

urnuza burl• yatılı lıse ve oğretmen okullarının ma-
oluncı ;~nuna kadar ihtiyaçları olan ve 89S2!> lira bedel tahmin 
kuzu n 2~00 kilo datlıç, lil:lOOO kilo beyaz k a raman, 25000 kilo 
zartcsive ı 50 kilo sığır etinin kapalı z ıı rf usuliyle 18.7.938 pa· 

ilk ::"~ l l.311 da eksiltmesi yapılacaktır. 
E ınınatı 5711 lcsiltınc İ lira 45 kuruştur . 

Liseler A!ırnstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 
istekli} .' Satıın Komisyonanda j apılacaktır. 

ıik;ıl ri 1 er ılk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret odası ve-
11inde hy e 249J sayılı Artırma, E'<siltcne kanunun tarifatı daire 
bolli ta atzırlıy ncakları teklif zarflarını yukarıda sözü geçen günde 

a ten b. . , . o k l •neleri ır aaat evvelıne kadar Komısyon •aş an ığıoa ver· 
le ~e Postada vakı olacak gecikmelerin ltabul edilmeyeceği. 

rnınatla t· · · 1 Ş nameleri rın ıııeler. Muhasebesı veznesıne yatırı acl\ğı ve ıtrt-

ınisy0 n 449 kuru' bedel mukabilinde Liıeler Alım, Satım Ko-
nu Sekreterliğinden alınacağı ilan olunur. (4078) 4 - 4 

'' Münakasa Gazetesi,, sizin için Ankata:a, Tra kyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çı an 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga- · 
Zeteleri okur ve tetkik eder. 

ll·- Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 
24 liradır. 

ili- Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
bedf' n alma bilir. 

V - :!.ksiltmeye iştirak etmek isteyelerin fiatsız teklif 
ve kataloklarırn tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün fabrikalar Şu
besi Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4564) 1-4 

* * * 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında inşa edilecek 

ot kılıf ambarı için şartnamesi ve İnhisarlar inşaat Şube
sinde intihap edilecek numunesi mucibince 80.000 adet 
tuğla açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli beher bin adedi 16 17 lira he
sabile 1280-1360 lira ve muvakkat teminatı 96 102 lira
dır. 

3 - Eksiltme 20.7.93S tarihine r.ıstlıy rn çarşamba 
günü saat l O da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubecien almabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecek
leri tuğladan 3-4 adedini tetkik edilmek iizere İnhisar
hır U ııum Müdürlüğü İnşaat Şube.sine vermeleri lazımdır. 
İntihap edilecek numune mubayaaya esas olac \ktır. 

6 - İsteklilerin kanunen kendılerindeıı aranılan vasaik 
ve yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme ıçın 
tayin e dilen ~ü.ı ve saatta yukarıda adı geç.en Ko:nisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (4453) 3 4 

____.,..-~. __ ... ne--......... ----------~"' 

• ... A . .. • 

~: ~J~tanbul ~~\t~zım Amhı\'.§.! ilanları 1 
fdrıreleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müeıısesat için 

250 ton Yulafın kap.tlı zarfla ekıiltmesi 23 temmuz 938 Cumar
tesi günü saat 1 J,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 
Komiıyonunda yRpılacaktır. Tahmin bedeli 12500 lira, ilk temi
natı 937 buçuk liradır. Şartnıımeıi Komisyonda görülebilir. lıtek· 
lilerin kanuni veıikalarile beraber belli saatte Komisyoua gel-
meleri. (54) (4243) · 3 4 

* * • 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine batlı müeıusat içln 

yetmiş bin kilo sade y11ğı 29 Temmuz 938 perşembe günü sut 
12 ele Tophanede İıtanhul Levazım Amirliği Satınalma Komiı· 
yonunda kapalı zarfla ekıiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli be
her kiloııu yüz kuruştur. hk teminatı 4750 liradır. Şartnamesi 350 
kıırıı' mukabilinde Komi•yondan alınır. İııteklilerin kanuni veai
kalarilc beraber teklif mektublarını ihale saatından bir saat ev· 
vel Komiıyena vermeleri. (68) (4327) 2-4 . "' . 

Maltepe piyatle atış okulu ıçın on bin kilo koyun ve elli beş 
bin kilo sığır veya keçi etinin kapalı zarfla eksiltmeai 28 Tem
muz ff\8 pcrşem ite günü ıaat 11,JO da T ophanedf' Levazım A
mirliği S atınalma Komhyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli yirmi bin beş yüz lir~dır. İlk teminatı bin beş vüz otuz 
yedi buçuk liradır. Şartnamesi Komi<ıyonda görülebilir. 
- Sığır veya keçi etinden hangisi ucuz ise o et alınacaktır. İı
teldilerin kırnuni veıikalarile beraber teklif mektut.larını ihale 
ınatından bir saat evvel Komisyona vermeleri. (69) )4328) 2 4 

1 g 
l - Ankara Garnizon birlik ve müeneseleri ihtiyacı olan Seki& 

vüz sekıen bin kilo gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmeıi 3 a
~ustoı 938 saat 12 de Ankara Levazım ~Arnirliği Satıoalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 19800 lira, ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnameıi Komisyonda görülür. İs~eklilerin kanuni veaikalarıda 
bulunan teklif mektublarını · allat 11 re kadar Komisyona verme· 
leri. (118) (4578) 1-4 . ... . 

60 ton Benzol kapalı zarfla ekıiltmf'ye konmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 20400 lira olup ilk teminatı 1530 liradır. İhalesi 25 
temmuz 938 paurtesi günü saat 12 dedir. Eksiltmeye girecek · 
lerin 24HO aayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel· 
gelerle teminat ve teklif ınektublarır.ı ihale gününden l'!n geç bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalms Komis· 
yonuna vermeleri. (73) (4204) 3 - 4 

imtiyaz aahibi .. )Hl itleri 
Pir.-.kt~: l om.tJil G irit 

!1a,.idığı 7er: ARTUN Baannnı 
...t,. Billiır ıe>ka-k No. Jıt 

Sahife 3 

* • • 
Konyadaki kit'ahn ihtiyacı olan 23400 kilo sadeyıtğı kapalı 

zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Ko'lyada Kor 
Satınalma Komisyonunda lstanbulda, Ankarada Levazım amirlik
leri Sıttınalma Komiıyonlarındadır. istekliler şartnameyi Korniı. 
yonlarda okuyabilirler. l,bu 23400 kilo ndeyağın muhammen tu
tarı 2f;740 Lira şartnamesindeki yüzde 25 miktar fazlaın da da· 
bil olduğu halde ilk teminatı 3!113 lira 12 kuru,tur. Eksiltme 2 a· 
tu11toıı 938 Salı ıünü saat J 1 de Konyada Kor Satınalma Komis
yonunda yapılacaktr. fstekliler 2 ağuıtoı 938 ıaat ona kadar mek• 
tuplarını Konyada Levazım Amirliti binaııada Satınalma Komis-
yonu batkanlıtına vermeleri. ( 115) (4575) 1- 4 

Kıt'aıı 

Van Aı. Hastane 
Çaldıran Hd. Ta

buru 
Yüksek ova 

• • • 
Cinıi Ekıiltme günG aaati 

Fabrika unu 

120000 kilo 10 Ağuıtoı 938 9 
120000 ., .. 10 

116000 ,, ,, 15 

iık teminat 
Ura Ku. 

1170 
1440 

1566 

00 
00 

00 
Yukarıda mik!ar münakasa tarih ve ıaatlerile teminatları ya· 

zılı un kapalı zarfla ekıiltmcye konulmuştur. İsteklilerin ihale 
saatinden ltir saat evvel kanuni veıikalarile berab~r teklif mek
tublarını Komiıyona vermeleri. Ekıi\tme Van Hudud Satıoalma 
Komiıyonunda yapılacaktır. (97) (4360) 2-4 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı ıçın elli bin kilo sade ya-

ğına talip çıkmadığından yeniden kapalı 7.arfla ekıiltmeye konul
muştur. Kilosunun muhammen fiatı 115 kuruş olup ilk teminatı 
4125 liradır. İhalesi 29 temmuz 938 cuma günü saat 17 dedir. İı
tekliler şartnamesi 300 kuruş mukabilinde Satınalma Komisyo
nunda alabilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve aaat
ten en az bir saat evveline kadar Tümeo Satınalma Komisyonu-
na vermeleri. ( 100) (·1385) 2 4 

* • • 
Tekirda( Tümen Birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla yirmi 

bin kilo Tekirdağ aade yağı ve 7000 kilo Malkııra garnizonu aa
de yağı münakasaya konulmuştur. Tekirdağı yağının muhammen 
fiyatı 107 kuruş 50 santim ve teminatı 1612 lira 50 kuruıtur. 
Malknra garnizon yağın muhammen bedeli 112 kurut 50 aantim
dir. İlk teminatı 592 liradır. Her iki.sinin ihaleai 3 ağustos 938 
çarşamb1 giinii Tekirdağının saat 11 d~ Malkar:ının 16 da yapı· 
lacaktır. Kanunun 2, d cü maddesindeki vesaik ile temin11t mek· 
tublarını havi zarflarını belli gün ve a rıatten en az bir ıaat ev
veline kadar Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

• (92) (4355; 2-4 
* * * 

Tümen Merkez kıtaat ve müesseaahnın ihtiyac1 için üç buçuk 
milyon kılo odun kau3lı zarf la ihaleye 1'onmuşlur. İhale 8 R.933 
pazartt'si gü nü saat lfi da Tiim • ıı Sntı 'lalm e Komisyonunch ynpı-
1 ıcak tı r Zarflar i h . ı le s~ a•im! e n bir s aat e\ ve iinc k ad :.r kabul 
e d ılccektı r. O dunun mıılrnmmen bedeli 4200U lira, ilk tcıninııtı 
3150 liradır. Şa r ~naTesi Tü n e n Satınalma Komisyonundadır. Her· 
gürı görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte teminnt mektup 
ve makl>uzlarile ve kanunun enırcttiği vHaikle birlikte Sarıka
mıştn Tümen Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(91) (4354) 2-4 
• • * 

Hrpıinin keşfi bedeli 17252 lira 16 kuruş olan Yalıfihanda 
yaptırılacak altı adet depo inşaatı kapalı zarfla eluiltmeye ko
nulmuştur. Ekıiltme 29 Temmuz 938 Cuma rünü saat 10 da M. 
M. Vekaleti Sııtınalma Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 
1293 lira olup keşif ve şartnameler 87 kuruşa Komisyondan alı• 
nır. Ekıiltmeye girecekler kanunt teminatı ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 1938 yılı müteahhit 
lik vesikaları ile birlikte teklif mektublarım eksiltme sı.atinden 

beht'mehal .. ir saat evveline kadar Ankara M. M. Vekaleti 
Sahnalnıa Komisyonuna vermeleri. t88) (4303) 2 - 4 

Sade Yağ 
Tutarı 

Urn 

•• • 
İlk teminatı 

Lira Kr. 
Mikdarı 

Kilo - -Bursa 2-1200 1815 22000 
Mudnnya 5170 387 75 4700 
Bandırma 4840 363 4400 
Yukarıda yazılı Garnizonlar için hizalarında gösterilen sadeya . 

ğı 25 Tem muz 938 Paznrtesi güni! saat 17 de kapalı zarfla eksilt
meye konacaktır. Şartn ameleri parasız Bursa Askeri Satınalma 
Komisyonunda, Ankıtra, İstanbul Levazım A'lıirl!ğİ Satınalma 
Komisyonlarında görüleb~lir. Garnizonların yağları ayrı ayrı is
teklilere iha le edilebilir hteklilcrin kanunun 2, 3 Üncü maddele
rinde istenilen vesikalarla teminat ve teklif mektublnrını ihale 
saatinden en az b ir ıaat C\•veline kadar Bursa Askeri Satınlllma 
Koınisvonuna vermeleri . (77) (4244) 3 - 4 

• •• 
Keşif bedeli 132767 lira 99 kuruş o\an İzmir Tayyare Alayı 

Komutanlık binası ile üç adet erat pavyonu inşaatı kapnlı zarf
la eka.iltmeye konulmuştur. Eksiltme 26 temmuz 938 cuma günü 
saat 12 de M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonunda y11pılacak
tır. ilk teminatı 7888 lira ·10 kuruş olup şartname keşif ve pro
jeler 664 kuruşa Komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler ka · 
nuni teminat ve 2490 nyılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belg-elerle birlikte teklif mektubların1 ihale saatinden be
hemehal bir saat evveline kııdar Ankaradıt M. M. Vekaleti Sa-
tınalma Komiıyonuna vermeleri. (74) (4205) 3-4 

• • • 
Kırklareli Tümen Birliklniu i ıı ihtiyacı için 120000 kilo kuru 

Fasulye kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun 
muhammen fiyatı 15 kuruş olup tutarı 18000 liradır. İlk tenıinah 
1350 liradır. ih~lesı 22, Temmuz 938 Cuma güııü ıaat 1 l dedir. f1 • 

tekliler 4artnameıini her gün Tümen Satınalma Komisyonunda 
görebi!ırler. Talıplerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vcsıtik 
ilr. teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve snatten en 
a:ı bir ıaat evveline kadar Tilnıen Satınalma Kouıisyonuna ver-
meleri. (63) (4 131} 4 - 4 

.. 
•• 



3 eme Annee-- No. 761 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS~ Ptrııı. 450 
!J .. 
., 

" 

8.50 
l500 

Etranger ; 12 •oiı Ptr1. 2700 
, -

Le No. Ptrs. 5 

Quotidieo des Adiudicationt> ... 
UN AKA A 
GAZETES 

----·-· 

ADMINISTRA 1 tul'ı 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bd7. r 

T~l~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

' 

Pour la Publicit6 •'adre11er 
i l' Admini.tration 

·--~~----------
• Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Tl:l~graphique: 

lııtanbul - MÜNAKASA 

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

ealimatif 
Cautioa. Lleu d'adjudication et du Jours He~re 

--·-------------
Mode 

d'adjudicat. provisoire Cahier des Cb:ırgeı 
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A) Adjudications au Rabaıs 

Constnıction-Reparation·- Tı·av . Publicı·Materiel de Co~struction-Cartographie 

Conıtr. debarcAdaircı İl Mordogan 
Rep. chaudron 

,, bit. 1 leme ecole Primaire lstanbul. 
1 Const!'. bat. administratif İl Diyarbakir (cab. eh. 

P. 180). 

Gre a gre 

Publique 
Pli cach 

7455 55 
142 54 

992 70 
36119 62 

559 16 
10 69 

74 45 
2709 -

Dir. Oenizbank Suc. lzmir 

{ 
Com. Pcrm. Municipalite lııtanbul 
Dir. Econom. • ,, 

idem 

2-8-38 
20-7-38 

2-8-38 
Com. Econom. Ach.Moııop. Kabatac:he 3·8-38 

Conıtr. depôt a Sirkedji (cab. eh. L. 5,75). • 22209 - 1665 ...:. Command. G~n. Prot. Forets 4-8-38 
21-7-38 
25-7-38 

,, pavillon a l'ecole Prioıaire de Kayabey (aj.) Com. Perm. Vilayet Balikesir 
• 2 bassinı et une porte en fer (aj.). Dir. Pepiniere Griottes Kutahya 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · Instrumeots Sanitaires-F ourniture pour Hôpitaux 
~------------~--~--~~--~----------~--------~ - ~ -~ 

Medicamenta : 15 lota Gre a g-re 157 75 

Medicaments. .. 280 95 

Electricite·Gaz·Chnuffage Central (lnstallation el Materiel) 

Articles electriques et ampoules : 37 lota Publique 1952 20 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Charpente . 

Combustible - Carburaot-Huiles 

Coke: 350 t. 

Bois d'or111e: 800.8 t. 
Boia: 4000 t. (eah. eh. p. 250) 
Ch:ırbon de boiı: 180 t. (ai) 
Mazout: 26 t. 
Petrole et boiı de cbauff agcı 

Divers 

Tuyaux en fer pour adduetion d'eau 
Articles eD fer et eiment : 6 lotı 
Juaelles : 27 p. 

Aspirateurs : 8 p. 
Cyıindres pour route a mo•eur Diesel de 10 t •• 6 

p. (cnh. eh. P. 216). 
Arroseuse marquc Ford de 8,5 t. a 8 eylindres: 1 p. 

Provisions 

Provision: 9 lota 
Yoghourt de Silı vrı: 5,5 t .• sucre en poudre-: 8 t. 
Pain: 45 t. • oignons, pomınes de terre, lait: 3 t. 

Yoghourt Silivri: 3 t. - legumes: 13 lotı 
Farine pr. pain: 705,'4 t. 
Bourre: 24 t. 
Vıande de bocuf: 14 !800 k. 
Avoine: 297260 k. 
Riz: 65 t. (aj) 
Beurre: 40 t. (eah. eh. 190 p.) (ıi) 
Legumes: 5 lots (2j) 
Ocuf11: 30001 p. • citrons: 10000 p . - sel: 1 t .·ha· 

ricote barbeunya: l t. • combeauıc: 100 k .. fro· 
mıge blanc: 1 t. • fromııge kacher: 1 t. (ai) 

Viande de clıevre ou de boeufs: 22 t. 
Yoglıourt: 24120 k. (•j.) 
Viande de boeufa ou de chevre: 20 t. 
Avoine: 280 t. 
F romage blanc: 4750 k.· id. kaeher: 1,8 t. 

Legumeıı : 5 lots 
Orge : 840 t. 
Viıınde : 61 t . 
Fromage, oeufs, oignons, pommes de terre 
Diverseı proviaıons 

Confihıre : 24 t (aj.) 
Vi:ınde de mouton, chevre, boeuf : 10 t. (aj.). 

,. sucre et froaınge (aj). 
Riz pour soupe : 6 t.· ld. pour pilaf : 10 t. (aj.). 
Fromage kacher : 7200 k. (aj .). 
Viıınde de boeuf ou de cbevre : 66,3 t. 

,, ,, mouton : 10 t. 

" • .. : 6,8 t. 
,, ,, boeuf ou de chevre : 48,57 t. 

Paille : 160 t. 
Beurre : 23,4 t. 
Foin : 336 t. 
Leg-umes : 6 lots (aj) 

B) Adjudications a la surenchere 

Gre a gre 480 02 

Pli cach. la t. 18 50 
(reclif) 

" ,, 

Publique 

Publique 

• 

,, 
Pli c11cl1 

19800 

1625 -
481 40 

1855 -
(rectif.) 
320-

43200 -

3850 -

Publique 2007 50 
C,re a grc 

,, 

Pli cach 
,, 
.. 
" 

Gre a gre 
Pli cadı 

" Publique 

Pli cach. 
Gre a gre 
Pli cach. 

" 
Publique 

Publique 
Pli cacb 

,, 
Gre a gre 

Gre a 1,re 

Publ!que 
Gre iı. gre 
Pli cacb 

Publique 
Pli caclı 
Publique 
Pli cıch 

• 
Publique 

91702 
24000 -
40204 
17895 60 
13000 -
38000 -

7364 50 
2300 -

55000 -
4221 -
6600 -

18480 -

10320 
2750 -

4680 -
21879 ou 
13923 
3900 -
2244 -

2S740 -
15288 -

ll "i6 -

11 83 

21 07 

36 45 

1485 -
3756 -
_540 -
229 50 

121 87 

1~9 12 

24 
3240 

289 

150 60 

5835 10 
1800 -
3015 30 
1342 17 
795 -

2850 -
552 35 
172 50 

4000 -
316 57 
495 -

1260 -
237 -

46 -
J38t> -

774 -
206 25 

267 -
351 -

1641 ou 
1044 
293 -
169 -

180 -
2413 12 
1146 60 
. 85 20 

{ 
Com. Perm. Municipalitc lıtanbul 
Oir. Econom. ,, ,. 

20·7-38 

idem 20-7-38 

Municipalite Tire 29-7-38 

ı Com. Perm. Municipalit6 lstanbul 20·7-38 
\ Oir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Ecole Normale J:unnes 
Filles lıt. 

Com. Ach lnt. Ank. 
Com. Ach lJiv. Kırklareli 

Com. Ach. lnt. Tophane lst. 
Municip. Bergama 
Coın. Ach. Milıt. Oıya rbakir 

Municipalite Dıkıli 
., Tır6 

23-7 38 

3-8-38 
-4-8-38 

26-7-38 
21 7·38 

1-8-38 
29·7-38 

Com. Ach. E.con. Monop. Kabatache 27-7-38 

,, 
Com. Ach. Minıst. Def. Nıt. Ank. 

Municipalitc Tchoroum 

1-8-38 
5·9-38 

Oir. Gen . Carlographie J\nk. 6·8-38 
Com. Ach. Ec. lnl{Cn Gumuchıouyou 25-7·38 

D 
,, Eeole Normole lıt. 19-7-38 

,, • Gendorm. Tchanaldtnlı'\ 
,, 
" .. 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Command. Fındıklı 

" 

2 8-38 
2-8-38 
5·8-38 
5 8-38 

23-7-38 
4-8-38 

30 7-38 
Com. Aclı. Ec >le T~ehnique a Yıldız 23-7-38 

Com. Ach. Milit. Erzindjan 
Com. Aclı. lnt. lıt. Tophane 

6·8-38 
22-7-38 
3ll·7·38 

Com. Ach. Corps d' Armee Balik.ess· r 5-8-38 

{ 
Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 25 7-38 
Oir.Ecoru. ,, ,, 

Com. Aeh. Mılit. Balikeıir 
,, Karakeusc 
,, Ay din 

Com. Ach. Ec. Ing. Gumuchsouyou 
,. ,, Milit. Diarbakir 

Coa. Acb. Int. Milit. Ankara 
Dir. Gen. Cartographie Ankara 
Com. Aclı. Eeole Normale lstanbul 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Com. Ach. lntendance Ankara 
Coro. Ach. Command. lst. findikli 

,, 
" ,, 

Com. Ach. Milit. Balikeııir 

Com. Ach. lnt. Konia 
Com. Ach. Milit. Ourfa 
Com. Ach. lnt Ist. l ophaac 

29-7-38 
4-8-38 

18·7-38 
27-7-38 

21-7-38 
25·7-38 
28-7-38 
19-7-38 
22-7-38 
22-7-38 

22-7-38 
22-7·38 
22-7-38 
30-7-38 

2 8-38 
3-8-38 
3-8-38 

11 -
11 -

11 -
10 -

10 -
10 
10 -

11 

11 

11 -

11 

10 45 

12 -
11 -
10 30 
11 

10 
11 -
11 -

10 -
12 

10 

10 -
ll 30 
10 -

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 30 

1 

11 30 
11 30 
11 
11 -

10 
10 
15 
10 -

12 
10 -
10 -
11 -
11 
10 -

10 30 
11 -
11 30 
10 -
10 -
15 -
:o 30 

Minerai de chrôme : 1250 t. Pli cach la t. 1 95 '165 - Defterdarat Kutahya 1-8-38 12 -

(3 üncii sahifeden devam) 

at 10 da B alıkeıirde- kor Satınalma Komisyonunda yapıl•'' 
Muvakkat teminata 180 liradır. Evaaf ve şerait Komiıyond• ~ 
lebilir. Talıplcırin muayyen gün ve ıuatte Komiıyona miir 
lan. 

Diarbakır Aakeri Satınnlma Komisyonu Başkanlığından 
Erzakm Miktarı Muvvakkat T. ihale günU 
cinsi L. K. ve şekli 

Kuru ol 40000 kilo 60 25.7.938 açık 
Ga:ı. yağı 6000 ,, 135 26.7.938 ,, 
Sabun 4000 ,, 195 27.7.938 ,, 
Zeytin yağı 2000 ,, 120 28.7.938 ,, 
Zeytin tanesi 2000 ,, 75 28.7.938 ,, 
Şeker 3500 ,, 105 29.7.938 ,, 
Mercimek 12000 ,, 72 1.8.938 ,, 
Nohut 6000 ,, 49 50 2.8.938 ,, 
K. fasulya 7000 ,, 63 3.8.938 ,, 
Sade yağ 11000 ,, 618 75 4.8.938 kapalı 
Pirinç 10000 ,, 187 50 5.8.938 nçık 

Bulgur 10000 ,. 67 ·50 8.8.938 ,. 
Sığır, koyun 5000 ,, 472 50 9.8.938 kapalı 
Keçi eti 
Fabrika unu 
Süt 
Yoğurt 

Koyun eti 
Ekmek 
pitirmeıi 

120000 " 
9000 ,, 
9oOO ,, 
8000 " 

240000 ,, 

1170 
81 
81 

150 
360 

10 10.8.938 ,, 
11.8.938 açık 
11.8.938 ,, 
11.8.938 ,, 
12.8.938 " 

Arpa 100000 ,, 300 15.8.938 ,, 
Saman 45000 ,, 50 62 16.8.938 n 

Odun 700000 ,, 787 50 17 .8.938 kapalı 
Patates 12000 ,, 63 18.8.938 açık 
Kuru soğan 15000 ,, 78 75 19.8.938 ,, 
Kuru üzüm 2500 ,, 52 50 20.8.938 11 

Van askeri hastanesinin senelik ihtiyacı olan yukardn t 

mikdarlarile muvakkat teminatları ve ihale günü ve saatJ11t 
24 kalem iaşe maddeleri hizalarında gösterildiği ıekilde elıfl 
konulmuştur. 

~ksiltme Van hudud sahnnlma komisyonunda yapılacll~ 
isteklilerin belli gün ve saatte temiııatlarile birlikte V 

ı,ahnalına komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Erkek Öirelmen Okulu Satınalma Komisyoıı 
Cinsi Miktarı Talı. fialı teminat Tut rı ~1'*' 

kilo 
L. K. S. 

Ekmek 450UO 10 
Kuru soğan 5 25 
Patate:. 7 50 
Süt 3000 12 
S. Y ogurdu 3000 19 

L. K. 
337 50 

42 19 

69 75 

L. K. 
4500 19.7· 
562 ,. 

930 

Yaş sebze 13 kalem 209 72 3900 " 
Kok kömürü 200 ton 19 50 292 50 3900 " I 

fştanbul erkek Öğretmen okulunun mayıs 939 onuna l<'j 
yacı olan yukarıda yazılı yiyeceklerin l 1, 12 temmuz 938~ 
deki kapalı zarf eksiltmelerinde istekli çıkmadığından k~ 
rüne verilen fiatta yüksek görüldüğiinden 19.7.938 salı ıır 
10 da pazarlıkla ihaleleri yapılacaktır. İlk teminat ve rıı0 

bedelleri hizalarında göstcrilmistir. İsteklilerin belli irÜn 1' 

İstanbul Kültür direktörlü~ünde toplanan okul komisy0 

şartnameleri görmek üzere okula müracaatları. 

Yüksek Ögretmen 
Nev'i Çok 

Et Dağlıç 
,, Kıvırcık 
,, Kuzu 
,, Sığır 

Şeker 

Kilo 
4300 
2200 
2100 
1200 

3700 

okulu Satınalma Komisyonu . Bnş\<11~ 
Az Tahmin edilen ilk te 
Kilo K. L. 
3700 47 235 
1700 50 
1600 47 
900 3S 

3000 26 72 

Beyazpeynir 1200 850 42 61 
Kaşar ,, 500 250 62 
Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı yiyeceğin 13.7.38 

ve 14.7.38 perşembe günleri yapılan açık c;ksiltmeletİ~ 
çıkmadığından eksiltme on gün uzatılmıştır. ihale 28.7.9' 
be günü saat onda yapılacaktır. 

z 
s 
ş 

E. 

İsteklilerin 938 yılına aid Ticaret Odası vesikasını r 
ten hareket edenlerin noterlikten alacakları vekaletnatı1~ 
te eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek Mektebi 
liği binasında toplanan salınalma komisyonuna gelmele~ 
natlannı belli g-ün ve saatten bir faat evvel Yüksek Me 
hasibli2'i veznesine yahrmnları ve şartnameyi g-örmek ii 
zıdda Üniversite arkasındaki Yükaek Ögretmen Ok11JO 
lüğüne başvurmaları ilan olunur. 

1\ 
A 
ş 

'l' 
••• Bois de hctre : 382 m3. Publique le m3 2 10 60 17 lng-. en Chef Forets Balikcsir 25-7-38 15 -

Moteur et accesıoires : 1 p. • 1164 - 174 60 Com. Aeh. lntendance lst. Tophue 29·7-38 11 23400 k iJo sadr,yrığı alına<'aktır. Bak: Harici ft 
Ferraılle. ,, 321 95 24 15 Vilayet Samıoun 18-7-38 12 - l ilanlarıııa. 
Canavas eamelote, ıaeı, ficelle, cordes. Gre iı. gre Com. Ach. Econ. Monop. Kabıtaelıe 3-8-38 9-11 j 
~~~~~==============-~~~~~==========~==~====~==============~..!!::~~~~==~~====~~~::=!!==:=:~~ 
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