
ÜÇÜNCÜ SENE No. 7 47 

r ABONE ŞARTLARI:.., f 1 urkiye ıcio Kuru, 1 
3 A YLIGI .tS<I 1 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi momlek~tler İ\:in 

12 nylıeı 2700 
Sayısı 5 kuruş l Resmimakbuz mukabili olma · J Lan tediyat makbul değildi"~ 

PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve~ ticari 
il 

o 

GAZE'fESB 

3 Temmuz 1938 

r iDAREHAN E. 
Yo •urtcu ban, 1 ci kaı 

No. 3 ve 4 

1 Galat • Perşembe pazarı 

1 

İLA~ ŞARTL RI 
l tia rehane ıl' izde görüs .ilür 1 

felgr.: lst. MÜNAKA. A__J 
T elefoo : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve T'.üccar:ların Mesleki Organıdır 

Bu gün i~an olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 
---

Cinsi Şekli 

a, Münakasaıar 

h ~<ıcıt, 1 CıJt hat, N_afia işleri, Malzeme, Harita 

Kınalıada okulunun tamiri 
Beyağlu 8 ci n 

Yeşilköy 
lat. 56 ncı 
Beyoğlu 6 ıncı • 

.. 
n 

n 3üncü 
" Celiiliye ,, 

.. 
n 

n 

n 

" ,, 

" 
" 
" 

Beyoğlu 35 ci ,, 
Kartal Y •yalar 
let. 28 inci " 
let. 1 inci yatı " ,, ,, 
Büyükçekmece yalı k 1 o u unun tamıri 
Beyoğlu 5 inci 

lat. 48 incı okulu.nun tn~ıri 
Silivri 2 nci 
lst. 49 uncu " 
IBt. 4 üncü n 

" 

.. 
,, 
" 
" n 40 IOC\ 

Bakırköy 2 ci " " 
Erenköy 38 cı " " 
Paıabahçe 39 cu n n 

Beyoğlu 9 cu " • 
lst . 2 inci " " .. " 

n 4 CÜ 
K ,, n 

arta] merkezı 
Beşiktaş 34 cü " " M ,, .. 

uhtelif nıahallerdc d .. . 
An f t 1 yap. oşeme ınşa ve tamir ı" . • ara ar cad . .., B · yap. tnmırat 

asma hane ci varınd 
rüb k a yap. Hal binası için 3 nd. tcc-

e nıı~ı ile 2 k Yatı bina açı sondaj yap. işi (temd) 
ı,. sana ek pavyonu ini. 
"''rmı:z.ı suy k k A k 1 un apa lanmnsı işi 
~ · slasyon Markız inş. 13000 m2 dcınır akaamı 

oya i~çiliği 

_ Mahrukat, Benzin, Makine yaR"ları v. s. 

Kok kö ... u·· ... 1 uı ru 1 c gaz 
Odun ve gaz 

_Müteferrik 

Boş rakı şışesi 
Otomobil b Ba . ve arıa a plakası ımali: 400 ad. (temd) 

ğ telı: 2 t. - telgraf teli: 120 t. 

Erzı\t z h" E . - - ' a ıre, t, '-lebze v. s. 

Sebze: 3 kalem (temd) 

~oyıın eti: 26,5 t. - kuzu eti: 500 k. 

Sığbır veya keçi etı: 300 t . (şart. 6 L) (temd, 
a un: 18,3 t. 

Seb:z.e: 4 kalem 
Er:z.ak: 23 

Koyun eti: İo t. (temd) 
Un, sadeyağ · · 
Ekrn"k: 32 ' pırınç, mercimek, sabun, arpa v s. 

t. - sadeyağ: 24 t. (temd) 

b) Müzayedeler 

Bina ankazı 

paz. 
., 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" .. 
" 
n 

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

aç . ekı.. 

., 
" 

" 
" 

açık eks. 

n 

110 50 
104 14 
248 50 

58 -
240 80 
597 94 
247 74 
248 43 
227 70 
123 37 
245 57 
243 82 
249 77 
248 77 
205 35 
219 12 
128 82 
287 67 
246 19 
120 -
175 27 
175 -
32 86 

244 86 

30 -
343 48 

2730 
2141 Ü) 

1050 -

3519 30 
2126 ~o 

kapalı z . 17160 

kapalı z. 
pa:ı. 120000 
kapalı z. 53007 

aç. ekı. 224 

" 
paz. 
aç. eks. 

" 

açık arl. 

8 29 
7 81 

18 63 
4 35 

18 07 
84 50 
18 60 
18 70 
17 08 
9 25 

18 42 
37 08 
18 73 

19 -
15 40 
16 43 
9 t>6 

18 58 
18 46 
9-

13 15 
13 1!{ 

2 47 
IR 36 
l! 25 

25 75 
723-
160 7':> 
78 -

.1 39 94 
159 51 

1287 

283 -

7250 -
398 03 

16 80 

65 

Gün Sant ----

İstanbul Belediyesi 

.. 
" ,, .. 
.. 
,, 

" 

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

" 
" .. 
" ., 

" 
Akhısıır Beledıycsı 

l:ımir ,. 

. ' 

6·7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7·38 
6·7-38 
6-7-38 
6-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7 7-38 
7-7-38 
7-7-38 
5-7-38 

18-7-38 
12-7-38 
12-7-38 

Ağlt 2'ı-7-38 

L iyarbalur ., l 1-7-38 
Ank. Yeniıehir Ataturk cad. 20-7-l8 

Yenice Aparhmanı No. 5 

Diyarba\m Vilayeti 

" 
Ask.. SAK 

Dıyarhıtkır lnhısar. Bıışm iid . 
,, Beledıyesi 

D. D. yol. Ank . H paşa 

Balıkesir Ask. SAK 
lst. Vakıflar Dir. 
Ankara Lvz. SAK 
lzmir ,, ,, 

,. 
Diyarbııkır Vilayeti 
Sıirt Ask. SAK 
Diyarbakır Ask. SAK 
KastaaH nıı Köy Eğitmen. 
Yetiştirme Kursu Oir. 

lzıoir Belediyesi 

6-7-38 

14 7-38 
1-8-38 

7-7-38 
15-7-38 
6-7-38 
8-7-38 

18-7 38 
6-7-38 

17.7 38 

13-7-38 

12·7-38 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1 1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 

n 
11 
11 
ı 1 
11 

1 l 
1 l 
11 
l ı 
lL 
16 

14 
9 

1] 

10 
11 

10 
l 1 
11 
17 
16 
l ı 

16 

-----~._ ... ._. ____ "!'"'l ________ _,...,."""!"...,.._.._.._.....,.._,,_, __ .....,.,.....,.,._,..,.__..-.....-~~------.--..-. ..--.._.,_..._._u-...Mt-.-m-..,..w~._,.... . ._.~r,_,,~-------. 

NAKASALA 
İnşa<tt · 1 ~-ı.mirat·Nafıa işleri ve Malzemesi- llarita 

Kayseri Vakıflar Memurluğundan 

Nasrullah vakfından uzun yoldaki furunun ·· d' ı · 45 k l k . yuz ye ı ıra 
d u~uş u tamırata _a temmuz 938 cuma günü saat 15 te layık be· 
elı bulduğu takdarde eksiatme ile ihale edilecektir i t kl"l . 

b k b"l · · • s e ı eran ye 
aş aca ı gı ısteyenlerin vakıflar idaresine gelmeleri. 

Senirkent Belediyesinden 
. Elektrik santral binaaıle Çatal aFdaç mevkiindeki elektrik ıu 

dınlenme havuzu bedeli keşfi 2471 lira 83 kuruştur. 
. Muvakkat teminat akçesi 185 lira 39 kuruştur. Talipler proje 

yı ve fenni şartnameyi ve eksiltme şartnamelerini görmek için 
her gün belediyeye müracaat edebilirler. 

Eksiltme 21 gün müddetle açık olup ihale günü 18 Temmuz: 
938 pazartesi günü Senirkent Belediye dairuinde encümen tara· 
fandan ihale edilecektir. 

Nığde Beledıyesinden 

Niğde belt.diyesinc aid hükümet önündeki parka bir gazino 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli i 933 lira 51 kuruş olup 25-6-938 günür.den itiba· 
ren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 1 l-7-1938 tarihine müaadif perşembe günü saat 14 de 
belediye encümeninde açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve projesini görmek için her gün Niğde 
belediyesine muracaat etmeleri ilin olun.ur. 

Boya İşçiliği 

Ankara istasyon Markiz inşaata demir akıamanan takriben 13 
bin metre murabbaı boya işçiliği 28.7.938 tarihine kadar talibine 

ihale edilecektir. Bu husustaki şartnameyi almak üzere Ankara 
Yenişehir Atatürk caddesi Yenice Aparttmam 5 numarada mü
teahhid Zeki İsmete müracaat edilmesi. 

Malatya Vilayetinden: 
Eksiltmiye konulan iş: Malatya Vilayet merkezinde yaptuahnakln 

olau Memleket Hastanesi bakiye inşaat ve tesisata. 
Bu işe e.id evrak: 
A ~ Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdırhk işleri genel şartname.s, 
D - Y pı itleri umumi, feı)nİ şartnamesi, 
E - Hususi şartname, 
F - Sıhhi tesisat şartnamesi, 
G - Elektrik şartnamesi, 
B - Proje, 
J - Keşifname. 
Yapılacak iuşaat ve tesisat 1 7 938 t11rihindcn itibaren on beş 

gün müddetle ve kapalı zarf uı;ulilc cksiltmiye konulmuştur. 
15 7 938 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da ihalesi yapılu

caklır. 
Yapılacak inşaatın ınuhamın n keşif bedeli 59453 lira 67 kuruş-

tur. 
Muvakkat teminat miktara 4459 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminatlarile 1938 takvim senesi ıçın Na

fa Vekaletinden verilmiş müteahhiddlik vesikasını ve şimdiye ka
d~r liakal 25000 liralık tesisat yapmış olduğuna dair vesikayı muh
tevi zarflarını ih le saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Dai
mi Encümeni riyasetine tevdi <"ylemeleri lazımdır. Bu zaaflar 24HO 
sayıla arttırma, eksiltme ve ihale knnununuu 32 nci maddesinde 
ya.zıh şekilde hazırlanmış olacaklar. Posta ile gönderilecek mek
lublarııı teahhurla vürut etmesinden dolayı mazeret ve mes'uliyet 

kabul edilmez. 
Kesifname, şartıınmt: ve diğer evrak Malatya, Ankara, İstanbul 

Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir veya 3 lira mukabilinde Malatya 
Nafıa Müdürlüğünden t e d.lrik olunabilir. 

İnşaat Müteahhitlerine 
Y ·ııişehirde yapılmakta olnn sinema binasımıı kısa bir zaman• 

d ı ikmalini teahhüde talip olanların plan ve şeraitini Öğrenmek ü
zere Kızılay karşısında Ragıp Soysal yazıhanesine müracaatları. 

Seydişehir Belediyesinden: 
S ydişchir kasabamın is le edilesek ağaoluk suyunun 5200 lira

lık ik'll tl inş ah icin y tpılmış olan ilan üzerine talip zuhur etme
miş olduğundan k"yfiyctin on beş gün temdiden tekrar müsabaka
ya vaz' ı karargır olmuş olmakla iliin keyfiyet olunur. 

Çanknya Malmüdürlüğünden: 
K şif bedeli 496 lira olan Ç nknya malmüdürlüğü binasında ya· 

pıluca tt tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16 temmuz 
938 cumarte si günü saat ondadır. Keşif ve şnrtnomeyi isteklill·r her 
gün öğleden evvel görebilirler. Taliplerin malmüdürlüğüne müracaat
ları. 

Erzurum Nafıa Müdürlüğünden: 
Aşkale kazasında yeniden yapılmakta olan Hükumet Konağının 

21299 lira 74 kuruş b edeli keşifli ikmali inşaatı kapalı zaaf usulile 
eksiıtmiye konulmuştur. Eksiltme 25 temmuz 938 pazartesi günü 
saat 14 te A~kale Hükumet konağı içinde Kaymakamlık odasında 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1598 lira. İstekliler bu işin evrakı 
fenııiyesini Erzurun Nafıa Müdürlüğü ile A7kale Kaymakamlığında 
okuyabilirler. 1İstekl"ler Resmi G1zetenin 1 5 938 ve 3297 numaralı 
nüsha sile intişar eden talimatname mucibince 937 senesi içın Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyetname ve Ticaret Odası vesikasile bir
likte yukarıda yazılı saatten• bir saat evvel teklif mcktubla
rını mühür mumile iyice kapatılmış ve mühürlü olduğu halde Ko
misyon Riyasetine göndermeleri mecburidir. Postada vukua gelecek 
gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş . 
Bergamnda Bakırç •Y ovası ve nehir ıslahntı ameliyatı keşif be

deli 1 564.863 lirn 86 kuruştur. Eksiltme 22 71938 tarihine rnslıyan 
cuma günü snat 12 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı yarf usulile yapılllcakhr. 

İstekliler eksiltme şnrlıınmesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genci şartnamesi, fenni şnrtnııme ve projey i 50 lirn mukabi
linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmiye girebil
mek için isteklilerin 60.6H6 liralık muvakkat teminııt2vermesi ve 
500 bin füahk Nafın su işlerini veya buna muadil Mnfıa iglcrini 
taahhud edik muvaffakiyetle b~tirdiğine, ve bu kabil Nafıa işlerini 
başarmakta fenni kabiliyeti old~uııa dair Nafıa Vekaletinden nlm
mış mütenhhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif meklubla 
rını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Sulnr 
Umum Müdürlüğüne makbuz mukubilinde vermeleri laı.ımdır. Posta
da olan gecikmeler knbnl edilmez. 

• * • 
Muhtelif okullar tamiri Bnk: 2 inci sahıfedeki lstnnbul 

bcled. ianlarma. 



• Sayfa 2 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

• • * 
fstanbul jandarma Satanalma Komisyonundan: 
Miktara Cinsi Tahmin fiat lık teminatı 

Lira K. Lira K. 
7500 çift Şapla çarık 9525 00 714 38 

ve çarık bezi 
Cinsi, miktara, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazalı 

7500 çift şapla çarık ve çarık bezi 18-7-938 pazartesi ıaat 11 de 
Gedikpaşadaki Jandarma Satmalma komiayonunda kapah zarf ek-
ailtmeaile aatın ahnacaktır. • 

Numuneleriyle şartname her gün adı geçe n komisyonda görü
lebilir. 

İateklilerin 2490 sayıla kanuna göre tanzim edecekleri kapah 
zarflarını ekailtme günü saat 10 a kadar makbu:ı mukabilinde ko
miayona vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Müdürlüğü Satınalma Kom. dan: 
3 bin metre ince amerikan bezi, 500 metre kalın ke· 

ten bezi, 250 metre salaşpur, 300 metre kastamonu bezi, 
10000 metre fitil kolan, 1500 metre pamuk kolan, 1 OoO 
metre Kanaviçe, 2500 metre kalın amerikan bezi. 

Tahmin edilen bedeli 5285 lira olan yukarıda miktar 
ve cinsi · yazıh malzeme askeri fabrikalar umum 
Müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 19.7.938 salı 

günü saat l l c\e kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat • temi
nab 396 lira 38 kuruştur. 

• * * Tahmin edilen bedeli 1980 lira 90 kuruş olan 
1278 takım çamaşır askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satınalma komisyonunca 16.7.38 cumartesi saat IO 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Muvakkat teminat 148 lira 57 kuruştur. . 
akine yağları v :..!:.. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Kom. dan: 
5000 kilo bir kaynamış bezir, 1500 kilo çiğ bezir. 
Tahmin edilen bedeli 4 bin lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüiü merkez satınalma komisyonunca 25.7 .938 pazartesi 
günü saat 1 O da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart

name para siz olarak komisyondan verilir. 
Muval(kat teminat 300 liraJır. 

Samauo Şarbaylığ'mdan 
23-6·938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ek

ailtmeye konulan 470 ton mazuta aid relen teklifler haddi liyık
ta iÖrülmediginden ihalenin 25-7-938 p~zartesi günü saat 15e talik 
edildiğ'i ve muhammen bedelinin kilosu ti kuruş 75 aantim olarak 
tesbit edilmiş bulunduğu ilin olunur. 

fstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Beher kilo,una 4 kuruş hıhmin edilen 180 ton meşe kömü

rü 15 Temmuz 938 Cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
l..:evazım Amirliği Satına ima Koniı.yonunda kapala zarfla eksiltmesi 
yapılasakhr. lık tftminatı 540 liradır· Şnrtnanıesi komisyonda gö· 
rüJebilir. 

* . 
Odun ve gaz alın~caktır. Bak: erzak sütunundaki Diyarbakır 

Askeri satınalma Komisyonu Hanana. 

* * • 
Odun, Kok ve gaz alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Sıvas 

Nümune hast. ilinına. 

Miiteferrik 
M. M. Vekaleti Satınalma Koınisyoııundan: 

Hepsine tahmin edilen tiyatı '3200 lira olan 400 adet demir çam 
berli veteriner ecza anbalaj sandığı açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Eksiltme 18 temmuz 938 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. sa
tınalma Ko. da yapılacaktır. 

ilk teminat 240 liradır. 

• * • Hepsine tahmin edilen fiyah 350 lira olan otuz 
çift seyyar veteriner ecza sandığı açık eksiltme suretile 
satın alınacaktır, 

Eksiltme 18 temmuz 938 pazartesi günü saat 10,30 
M. M. V. satın alma ko. da yapılacaktır. 

ilk teminat 87 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümune 
komisyonda görülür. 

Karabiga Belediyesinden : 
Bedeli keşfi 417 4 lira 14 kuruş olan elektrik şebekesi 

ağaç direklerinin demir potrele tahvil işi 20 gün müd
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmışhr. Bu işe 
aid şartname, proje, f'lin ve keşifnamelerin bedelsiz Ka· 
rabiga belediyesinden istenmesi· 

Eks!ltme 18.7.938 tarihine rastlayan pazartesı günü 
saat 14 de Kıarabiga belediyesinde yaptlacakbr· 

Muvakkat teminat 313 lira 10 kuruştur. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 6200 lira olan 828 adcd kazan borusunun 

kapalı zarfla münakasası 3 8 938 tarihine musadif çarşamba günü 
saat 15 te Vekalet binasındaki komisyonumuzda icra edilecektir 

Parasız şartnamesini almak istiyenlerin her gün komisyonumuza 
müracaatleri. 

Münakasaya girmek istiyenlerin 4M liralık ilk teminatları ve 
kanuni belgelerıni havi zarflarını kapatılmış olarak mezkur gündeki 
münakasa saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza verme· 
leri ve postade vaki olacak gecikmelerin nazarı dikkate alınmıya
cağı. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
4 temmuz 938 pazartesi günü saat 15 de yapılacagı evelce.lilan 

MÜNAKASA GAZETESi 

edilen 14 adet İnvar cetveli, 30 adet Golyenin sürgülü heaap cet- ı 
veli, 27 adet Deklinatuvarın eksiltmesi, devairi resmiyenin 14 de 
mesaisi biteceği dolayısiyle 5 temmuz 938 sah günü .saat 10 da ya-

pılacaktır. 

Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat teminatlarlle 
birlikte Cebecide Harta Gn. Drk. binasında Sa. A 1. Ko. na gelme
leri. 

-
Asl:eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisybnundan: 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 75 ton döküm kumu aakeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 19. 7 .938 
salı srünü saat 10 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminat 
olan 225 liradır. 

• • • 8000 adet 40 No. siyah veya haki makara 
1500 adet •O No. beyaz zincirli makara (182 metrelik) 
200 metre kendir ipi 
50 kilo pamuk ipliği 

150 adet beyaz saram makarası 
300 paket üç katlı keten ipliği (12 lik paket) 
500 paket iki katlı keten ipliği (12 lik paket) 
700 adet 25 No. haki saraç ipliği 
500 adet 18 No. sarı saraç ipliği 

Tahmin edilen bedeli 3755 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazıla malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 23.7.1938 cumartesi günü saat l 1 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarok komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 281 lira 63 kuruştur. 

* • • Tahmin edilen bedeli 8018 lira 36 kuruş olan on üç k'alem 
zımpara tozu, zımpara kağıdı ve cam kağıdı Askeri Fabrikalar u
mum müdürlütü merkez satınalma komisyonunca 16,8 938 salı günü 
saat 11 de kapah zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 601 lira 38 kuruştur. 

• • • Tahmin edilen bedeli 525 lira olan 25 iton lüleci kili askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez aahnalma komisyonunca 
16 temmuz 938 cumartesi günü saat IO, 30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir • 
Taliplerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruştur. 

Sivas Tüm Satınalma l\.omisyonündan: 
Jandarma kıtaatı ihtiyacı için boyu l ,30 dan ve gö~üs 

çevresi t ,50 Hen aşağı ve 8 den yukarı olmamak üzere 100 
ba:ı: mekkari katır alınacaktır. 

Katırı olaniarııı 7 temmuz 938 den itibaren 
leden sonra Sivas tuğ komutanlık bina~ındaki 
getirme!eri lftzımdır. 

herıriin öa-"' ~ 
komi:; yona 

Komisyonca be~enilecek katrrlara yapılacak nıallein tat
bikatı muvaffık zuhur ettiği tak.tirde derhal pazarLğıyaplla
rak satın alınaca~tır. 

Alınacak katırların yeni kösele ha~lıkla, zincir yular sap
lı olınusı ve yeni belleme, kolan, gebre ve torbasile ve ye
ni mallanını~ olarak teslimleri ~arttır. 

• • * VI Kolordu ihtiyacı için boyu l,3S: 1,:~6 den ve 

giiğüs ı.;evresi l,52: l,5:1 rlpn aşa~ı ve yaşı 1 den a~ağı VP, 

8 den yukarı olmamak üzere 150 baş mekkari hayvanı alı
ıwcaktır. 

Hayvanı olanların hergün üµ:leılcn .;:onra Sivas tıı~ komu
tanlık hina::ıındaki komi~yona gctirıııelcri lfü:ımdır. 

Komisyonca heğenilecı!k hayvanlara yapılacak malların 
tatbikatı muvafık zuhur ettiği taktirde dP.rlıal pazarlığı ya
pılarak ~atın alınacaktır. 

Alınacak hayvanların yeni kös •le başlıklı, zıncır yular 
saplı olması ve yeni belleme, kolan, ka~agı, f'ır~;a, gr.hre ve 
torhasile ve yeni nallanrnı~ olarak teslimleri şarttır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
50 ııramhktan bin gramlığa katlar yüz bin aded ilaç titesinin 

kapalı zarfla eksiltmeıine talip çıkmadıgından 6 Temmuz 931i çar· 
şamba günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sahnal
ma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktar. Hepıinin 
tahmin bedeli 5650 lira ilk teminatı 423 lira 75 kuru,tur. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 
Diyarbakır Askeri Satmalma 

Miktarı Muv. T 
Cinsi kilo Lira K. 

' Un 173149 19t7 90 
Sade yağ 5300 368 12 
Kuru fasulye 9800 l) O 25 
Pirinç 7000 109 
Mercimek 6500 29 25 
Nohut 10000 37 50 
Bulgur UOOO 21!S 25 
Odun 520000 292 50 
Gaz 5000 131 25 
Şeker 3000 90 
Sabun 3000 123 75 
Arpa 11 2500 337 50 
Saman 127000 95 25 

Komisyonu Başkanlığmdan: 

İhale Günü 

8.7.938 Cuma 
11.7.938 Pazartesi 
8.7.938 Cuma 
9.7.938 Cumarte~ i 

9.7.938 " 
9.7.938 " 
8. 7.938 Cuma 
7.7.938 Perşembe 

11.7.938 Pazartesi 
,, ,, 

7.7.938 Perşembe 

" " 

Saatı Şekli 

9,30 Kapalı 
9,30 Açık 

9,30 " 

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

" " 
" 

,, 
" 
" • 

" ,, 
• " " n 

Cizre Hudud Taburunun senelik ihtiyaca olan yukarıda cinı 
ve miktarları yazılı erzak hizalarında gisterilen şekilde eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksiltme ıün ve aaatlarile muvakkat teminat miktarları kar· 
şalarında gö.terilmiştir. 

Eksiltme Cizre Hudut taburu Satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

Şartnameler Tabur Levazımından parasız alınabilir. 
İatekliler eksiltme ıün ve saatlerinde teminatlarile birlikte 

2490 aayılı kanun hükümleri daireainde Cizre Hudut Taburu Sa
tınalma Komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Kırklareli Tümen Birlikleri için 60000 kilo nohut kapah zarf 

uaulile eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fia
h 13 kuruş 50 santim olup tutarı sıoo lira, ilk teminatı 608 lira
dır. ihalesi 19 temmuz 938 aalı günü saat 17 dedir. 

3 Temmuz 1938 

İstanbul Belediyesinden: 
Ketif İlk 
bedeli teminata 

Kartal yayalar okulunun tamiri m 10 17 08 
Emirgin 28 inci ,, ,, 123 37 9 25 
istanbul l inci yatı ,, ., 245 57 18 42 
Büyükçekme yata ,, ,, 248 82 37 08 
Beyotlu 5 inci ,, ,, 2•9 77 18 73 
İstanbul 48 inci ,, ,, 248 77 19 
Silini 2 ,, ,, ,, 205 35 15 40 
İataobul 49 ,, ,, ,, 219 12 16 il3 
Kınalada ., ,. 1 IO 50 8 29 
Beyoğlu 8 inci mektebi ,, 104 14 7 81 
Y eşilköy ,, ,, 248 50 18 63 
İatanbul 56 mcı ,. 58 4 35 
Beyotlu 6 ,, ,, ,, 240 80 18 07 

,, 3 ,, " , • 597 94 4 50 
Celiliye ,, •• 2U 94 18 60 
Beyoğlu 35 inci ,, ,, 248 43 18 70 
Yukarıda ketif bedelleri yazıla mektep tamirleri ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Keşif evraka Encümen kalemin.le gö• 
rülebilir. lııekliJer hizalarmdan rösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 6.7 .938 çarşamba günü aaat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Keşif İlk te-
bedeli minat 

İstanbul 4 Üncü mektebin tamiri 128 82 9 66 
,, 40 ,, ,, ,, 287 67 18 58 

Bakarköy 2 inci ,, ,, 246 19 18 46 
Erenköy 38 ,, ,, ,, 120 00 9 00 
Paşabahçe 39 uncu ,, ,, 175 27 13 15 
Beyoğlu 9 ,, ,, ,, 175 13 13 
latanbul 2 ,, ,, ,, 32 86 2 47 

,, 4 " ., " 244 86 18 36 
Kartal merkezi ,, ,, 30 2 25 
8eşiktaş 34' üncü ,, ,, 343 48 25 75 

Yukarda keşif bedelleri yazıla mektep tamiratı ayrı ayn pazar· 
lıta konulmuştur · Keşif evrakı encümen kaleminde iÖrulebi· 
lir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbul: veya 
mektubile beraber 7.7.938 perşembe günü saat· 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

~--------------------------·· 
• •"' Kırklareli Tümen Birlikleri için 24000 kilo kuru zürn 

kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Beher kiloaunun muhammell 
fiatı 26 kuruş olup tutarı 6240 lira, ilk teminatı 468 liradır. Şart
nameaini her giiın Tümen Satınalma komiayonund~ görebilirler. 

• * • Kırklareli Tümen birlikleri için 90000 kilo pilavlık pirinç 
kapalı zarf uaulu ile ekıiltmeye konulmuştur. Beher kilosunuıı 
muhammen fiatı 24 kuruş olup tutarı 21600 liradır. İlk teminatı 
1620 liradır. ihalesi 21 Temmuz 938 Perşembe güoü saat 17 dedir· 

İstekliler şartnameıini hergün Tümen Satınalma Komisyonunda 
görebilirler. 

•* • Kırklareli Tümen birlikleri için 160000 kilo bulgur kapalı 
zarf usulu ile ekailtmeye konulmuştur. Beher kilosunun muhanı 
men fiatı 14 kuruş olup ilk teminatı 1680 liradar. İhalesi 20 if em· 
muz 938 Çarşamba günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini 
bergün Tümen Sahnalma Komiayonunda görebilirler. 

Mersin Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Mu ham. Tutart Muvak. tem· 
miktarı L. K. L. K. s. 

Erzakın cinıi kilo 902 5!> 67 68 75 
4 yıldız ekmek 9500 1800 135 
Koyun eti 6000 430 'tO 32 28 
Mut pirinci 2152 79 20 5 94 
4 yıldız makarna J60 540 40 50 
Erimiş Silifke sade yağ 600 18 35 
Çekilmiş ince tuz 300 12 9o 
Kuru sotan 300 60 4 50 
İyi eina kuru faaulya 500 35 2 62 

,, nohut 500 50 3 75 

" kuru bakla 500 78 15 5 90 62,5 
,, patates 1125 110 8 25 

Çorbalık şehriye 500 30 2 2:; 
,, mercimek 300 60 4 50 

pirinç 300 3IO 23 25 ., 
4 25 31 87,5 Milas sabunu 1000 

Hoşaflık erik 25 7 50 56 25 

" vişne 25 10 5 
,, kayaaı 25 3 50 26 25 
,, üzüm 25 2•0 18 

Kesme şeker 750 4 50 33 33 
İnek aütü 3000 4 50 33 75 

,, yoturdu ,JOOO 37 50 2 81 25 
Pirinç unu · 150 75 5 62 50 
Harman çaya 15 5793 434 52 

k 
p 
A 

Mersin hastaneıinin yukarıda cinıi ve evarfı, muliammen mile' d 
darı, tahmin fiatı muvakkat teminatı yazılı 'yıllık yiyecek içecek mı 
ihtiyaca 6 temmuz fl38 tarihine raathyan çarşamba günü saat le; 
onda ayra ayrı ihale edilmek üzere vilayet encümenince açık eksilt naı 
meye konulmuştur. İateklilerin şartnameyi iÖrmek Üzere Sıhhat 
müdürlüğüne ve ihale günü belli saatta viliyet encümenine müra· I!!!!!!! 
caatları ilin olunur, 

" Münakasa Gazetesi,, sızın ıçın Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 tlen fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 



3 Temmuz 193~ MUNAKASA GAZETESi 

islanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komiayonandan : 

İstanbul Zıraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Levazım Amirliğine bağlı 
müesaeHt için eur ha~ici ve sur 
dahili birliklerinin 80181 kilo 
yoğurduna talip çıkmadıtınd an 
peıarlıkla e k•iltmeai 4 Temmuz 
938 Pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede Levaum Amir
liği Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 14031 
lira 67 kuruı, ilk teminatı 

I052 lira 37 kuruştur. Şartna
mesi komiayonda görülebilir. 

Safranbolu Askeri Satınalma 
q(omisy-0nundan : 

Safranbolu piyade alayı ih
tiyacı için beher ilosuna tah
min etlilen 25 kurut olan 63000 

Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç koyun eti 

~tır ve dana " 
Sade yağ 

Zeytin yağı 
Sabun 

Pirinç 
Toz şeker 
Kuru barbunya faaulya 
K. çalı faauJya 
~atates 

Makarna 
Un extra 
Şehriye 

Ka,ar peynir 
Beyaz peynir 

Motörin 
Benzin 
Petrol 

Miktarı 

kilo 

55000 

14000 
2400 
4500 

2000 
1600 

6000 
6500 
1000 

5000 
5000 
2000 
4500 
500 

1000 
2000 

5500 
5600 

800 

Tahmin İlk 
edilen bedeli teminatı Eksiltme 

Kuruş Lira saati 

10 412 50 10 

47 576 75 10,15 
35 • .. 

100 337 50 10,20 -----50 
.33 114 60 10.30 

24 
28 
10 ,, 
7 342 ~o I0,45 

25 
15 
25 97 50 11,00 

70 
45 120 00 11 ,15 

7,50 
21 
15,50 J28 44 t 1,30 

kilo et ile, beher kiloıuna tah
min eUilen fiatı 12 kuruş olan 
254000 kilo un kapalı UU"fla 
ayrı ayrı lıaacakbr. Et şart· 

namosini para ız e un şartna
meeini 152 kuruşa almak isti
yenlerin bel' gün alay ıatınalma 
komisyonuna müracaatları. Etin 
ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş 
ve unun ilk teminatı 2256 
liradır. i Unun ihalesi 16.7.938 
cumartesi günü ıaat 11 de ve 
<etin ihalesi aynı günün saat 12 
dedir. 

Kok 70 ton 1850 
Manıal kömürü 6000 .. 
Odun m~ 200 çeki 300 
Odun ıür&en 50 ,, 250 169 50 ll,45 

* • • 
300 t. et ahnacakhr. Bak: 

Harici Aıkeri kıtntı ilanlarına 

'Cins miktar ve ilk teminab yııkarıda yuılı İatanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 939 sonuna ka· 
dar olan ihtiyaçlan kapalı zarf uıuH ile eksiltmeye konmuttur. Ekailtme l•tanbul Kültür Direk
törlüğü binuandakı Liseler muhasebecilitinde tt'plaoan komisyonda 14.7.938 perşembe günü ve 
yukarıda hizalarmaa gösterilen saatlerde ~apılacakbr. i..teklilerin ekıiltmeden ~vvel .LJs~ler Mu
hasebeciliği ne yatıracakları ilk teminat makbuzları ve 938 yılı ticaret oda., veailcaıile beraber 2490 
sayıh eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektublarını ekıiltnıeden bir 
saat evvel komiıyon başkanlıtına makbusla •ermeleri ve evsaf ve tartnameleri mezkur muhasebe-
cilikten belli gün<len evvel ıörüp öfrenmeleri. (3960) 2-4 

Sivas Numune Hastahanesinden : 
Er:ıakın cinsi Miktarı Muham. be. 

has ekmek 
Kilo Lira 

et erkek koyun 
2:-ıooo 2.5000 

kaymağı alınmamış süt 
kaymağı alınmamış ve üçer 
aramlık kahlar içinde kay-

11000 3300 
15000 15000 

makla yoğurt 10000 
!Tosya pirinci 

6000 
sandık şekeri 2000 
erimiş aade yağ 1400 
gaz yağı 2000 

1000 
1800 
690 
1260 
360 

Teminat 
muvak. L. K. 

187 50 
247 50 
112 50 

75 
135 
46 50 
94 50 
27 

çifte anahtarlı •e Antep 18_ 

bunu 

çam, meşe,gürgen odunları 
kok kömürü 

1000 50ll 37 50 
100000 2000 150 
100000 3400 255 

4000 260 15 
1500 75 6 

patates 
•oğan 

~ercimek 1500 180 14 
uru fasulye 1500 180 14 

Yukarıda cins ve miktarları ile teminat muvakkate ve muham
~en bedelleri yazalı on sekiz kalem ihtiyacın Numune hastane
~ı~ce aleni suretle eksiltmeye konulmuştur münakasa 23.6.38 tarihi 
~anından yirmi gün sonra olan 7.7.38 perşembe günGdür her gün 

1 
astaneye muracaatla şarnameyi ve lazım gelen izahatı alabilir-
er ~omiıyon çarumba günü aaat 14 de haatanetle toplanacaktır 
temınat muvaklt.atelerini maliye veznesine yatırılarak makbuzları
n~n komisyona verilmesi gerektir h:minat akçasını münakasa gü• 
nunden evveı yatırmaları ilan olunur. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonundan : 

Kayseri Kor insan hutaneainin ihtiyacı olan 8000 kilo yo-
ğurt açık ekllt k .. " '2• 1 meye onulmuştur. Eksiltme gurıu elan <22.6.9i.10 
çarşamba günü 1 k · · k ·ı . yapı an e aıltmeaıne talip ç'kmachgından e ıı t-
~esı IO 2ün uzatılarak 4.7.931 pazartesi günü ..saat 15 te Kayseri 

or satınalma ko · d T . mıayonun a yapılacaktır. 

l. dııhmın edilen 'bedeli sekiz yüz ve muvakkat teminatı da 60 
ıra ır. 

Alınacak Yoturt f 1 
ıneainde l un evu ı e tealim mahalli ve şartları ,artna-

i yazı ıdır. Şartname · h " · ·· "! b"l" stekl"l · Sl er gun komıayonda goru e ı ır. 
ı erın belli gü . 

birlikte k 1 ° ve aaatte gösterilmiş teminat akçelerıle 
om syona müracaatları. 

(Devamı 4 ncü sahifede) 

Ank ra ga ~ " 
keçi et· . rnızon muuseaeleri ihtiyacı elan 300 ton sığır ·uy a 
pazarlı~~n P a.zarlığ~nda teklif edilen fiat pahalı görüldütünden. 
A . 

1
. . cksıltmesı 6 temmuz 938 saat 11 de Ankara Levazım 

nur ığı Satın•lm k . L 
deli , 20000 li . a om~syonunda yapılacaktır. Muhammen .,e-
m '- b"l· ra, ılk temınatı 7250 liradır. Şartnameıi 600 kuruş 

Utta ı ınde K . d . l 1 omısyon an alınır kanuni Ticaret Odası ve bu ış-
er e uğraııp t hh"d" " 'f t aa u unu ı a ettiğine dair resmi makamlardan a ı-

nacak veaikal l b ıı · 1 2 ar a e ı saatte Komisyonda bulunmaları. (4135) -

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 

' 

Komisyonumuza bağlı dört aündüzlü lisenin kamplarına ait 
O Up S o 
~ar"h' onposta ve Münakasa gazeteleriyle 22, .2746.938 ve 1.7.938 
l .

1 
.•nde çıkan eksiltme ilanındaki uatler dairelerin mesai .aat-

erının d ır.· • d a C5ışmeaın en dolayı bu kere 4, 6.7.938 fÜnlerinde çıkan J'" raıetelerıe yeniden te&bit olunan ekıiltme saatleri alik•-
"'1ara ilin olunur· (4J52) 

. ,, ,, ,~ - /, 

'. D.D~YOLLAQI iŞLETME u. MtJDURLUGeJNDEN 
·~======================================~==:=l 

İdarcımi2 mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilin edil
miş olup a,ağıda tarihleri yazılı eksiltmeler aynı günlerde ve fakat 
lliizalarmda yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarfla
rının bu saatlerden bir saat evveline kadar verilmesi lazım geldiği 
alakadarlara ilan olunur. (4072) 3- 3 

Eksiltme Tarihi Günü Saati 

1 - Telgraf bandı 4.7.938 Pazartesi 11,-
2- İlaçlar 5.7.938 Salı 11,-
3- Neft yağı 5.7.938 Salı 11, 15 
4- Mqe kereste 5.7.938 Salı 11,30 
5- Amy.ant Klingrit, 

Cam, i.Linoleom V. S. 6.7.938 Çarşamba 11,-
6- Üstüpü 7.7·938 Perşembe 11, -

7 - Pl'in freze tezgahı 8.7.938 Cuma 11,-
8- Hamızlar, Sabun, 

Grafit, Üatübeç ves. 13.7.938 Çarşamba 11, -
9- Ampuller 15.7.938 Cuma 11,-
IO- Krikolar 9.7.938 Salı 11,-
11 Otomobil lastiği 25.7.938 Pazartesi 11, 
12- Kasa 26.7.938 Salı il,-
13 Tav ocakları 1.8.938 Pazartesi 11,-

14 Bilet makinaları 1.8.938 Paz.artesi 11, 15 
15- Dingil değistirme vertnİ 4.8.938 Perşembe 11,-
16- Muhtelif yay 10.8.938 Çarşamba 11, -
17- Lokomotif yedekleri 11.8.938 Perşembe 11,-
18- Lavaj tesisatı 12.8.938 Cuma 11,-

• • • 

Muhammen bedeli 5932 lira 8.i kurut olan 19 kalemdtı:n iba -
ret flançlı dökme boru, ambuvatmanh dökme boru, dinek vana, 
gaz borusu gibi malzeme 21.7.938 perteınbe günü nat 15 te 
Haydarpa4ada g&r binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 444 lira 97 kurutluk muvakkat te
minat ve .kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Gazetenin 1.7.937 
gün ve 3645 No.lu nüshasında intişar eden talimatname dahilin
de alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi zarflarını aynı rün saat 
14 e kadar Komisyon Reiılij'ine vermeleri lizımdar. 

Bu işe ait tartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktachr. (3962) 2 - 4 

* • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vaaıfları aşağıcla yazılı üç 

gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 14.7.938 
perşembe günü saat 10;30 on buçukta Haydarpaşada gar binası 
içindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile aatın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin kanunun tayin ettiğl vesaik Ye hi
zalarında yazılı munkkat teminat\arile birlikte eksiltme günü 
aaatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada ıar binası içindeki Ko
misyon taHfından parasız olarak dağıtılmaktatiır. 

1 - Muhtelif ebatta helezoni burğu, demirci varyozu, rende, 
çekiç, ınaktap kalemi, tirfen anahtarı, testere laması, kurşun pen
si, tirpü ve saire.len mürekkep 38 kalem muhtelif cinı alit ve 
edent muhammen bedeli 3177 lira muvakkat teminatı 23e lira 
28 kuruştur. 

2- 50.000 adet tretuvarlar i~in çimento karo (25X25 cim eb
adında) muhammen bedeli 4250 lira muvakkat teminatı ~18 lira 
75 kuruıtur. 

3- 5000 kilo bor yağı (torna itlerincie kullanılmak üzere). 
Muhamın~n bedeli 1150 lira munkkat teminatı 86 lira 25 ku· 
ruttur. (3963) 2-4 

Snhilc 3 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden·! 
Yapılcağı ilan edilmiş olan eksiltmelerin, 

mesai saatlerinin değişmesi hasebile, tatile 
tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler a
şağı şekil dahilinde tadil olunmuştur. 

isteklilerin; evvelki ilanlarda yazıh saat
leri nazarı itibare almıyarak bu tashihli sa
atler dahilinde eksiltmelere iştirak etmeleri 
lüzumu ilan olunur. ~(4093) 2-4 

Saat 14 yerine saat 1 O da 

" 
1 S ,, ,, J lde 

,, 16 ,, ,, 13 de 
• • • 

l - İdaremizin Çamaltı Tuzlası ıçın şartname ve resmi 
mucibince 2 et direzin pazarlıkla satın ahnacakhr. 

2- Her iki direzinin muhammen bedeli 750 lira ve 
muvakkat teminatı 56,25 liradır. 

3 - Pazarlık 8.7. 938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olwak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. . 

5-Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız ve 
mufassal teklif mektuplarını ve buna ait resimleri ile 
birlikte münakasa iÜnünden beş gün evveline kadar İn
hisarlar Umum Müdürlüiü tuz fen Şubesi müdürlüj'üne 
vermeleri ve tekliflerin kabulünü munta~ammın •esikn al
maları lazımtlır. 

6- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
ta yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3780) 4 - 4 
• • • 

1- Siirt Müstakil Müdü lüğüne bağlı Hozyar Tuzla
sında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak idare 
binası inşaatı kapalı zarf usulile ek:>iltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 6761 lira 75 k~ruş ve muvakkat le· 
minatı 507. 13 liradır. 

lll - Eksiltme 12. VII.938 tarihine rastlıyan sah günü 
saat 10 da Si:rt Müstakil Müdürlüğiinde müteşekkil ko · 
misyonda yapılacaktır. 

lV- Şartname v e projeler 68 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Umüm Müdürlüğü Tuz Fen Şubesile An
kara Başmüdürlüğü11deo ve Siirt Müstakil Müdürlüğün · 
den almabi1ir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve yüz· 
de 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 9 a ka
dar 111 üncü maddede adı geçen Komisyon başkf!niığma 
makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (4005) 2 - 4 

Kadıköy Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

Cinsi 
Kilo 

Kilo Fiatı 
Muvakkat teminat 

Lira kr. 

Fasulye çalı Tırabzon ikinci 2096 12 22 47 
Mercimek yeşil ,, 728 IO 5 4() 
Pirinç çorbalık kırıklı 728 15 8 19 
Bulgur karaman 1560 11 12 87 
Nohut Karabiga 2496 7,5 14 04 
Zeytin yatı birinci yemeklik 416 43 13 42 
Sade yağı ikinci erimiş Kara 468 85 29 84 

Üsküdar Vakıflar imareti için yukarda yazılı erzak Her biri 
ayrı ayrı eksiltme ile ahnacektır. İhaleai 11 .7.938 pazarte j günü 
ıaat 15 te Kadıkey Vakıflar Müdürlüğünde yapılacağından istek-
lilerin müracaatları. (3847) 3 - 4 
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Adre111e T~legraphique: 

latanbul - MONAKASA 

T ableau Synoptique 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Ra~ais 

des Adjudications Ouvertcs Aujourd'hui 
Mode 

d'adjudicat. 
f>rix 

ealiınatif 
Cautioa. 

proviaoire ------
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargeı 
Jours 

Constnıction-Reparation- Trav. Publicı·Materiel de Coostruction-Cartographie 

Rep. et conıtr. pncı a Akbiaar. 
.. fon dam entale sur route Anafartalar 
avec pierrea parqueta a fournir par la Muni· 
cipalite. 

Travaux de 3 poteaux d'essai et de 2 sondageı 
ouverts pour bitisıe centrale halle (aj.). 

Construction pa villon au bitiment internat 
Travaux pour couverture de l'eau kırmızı 
Main d'oeuvre pour la peinture dea parties en fer 

de 13000 m2 des marquises de la gare d' Ankara. 
Repar. 4 icme ecole lst. 

" ,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
" ,, .. 
,, 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

40 ema " 
2 ieme ecole Bakirkeuy 
38 ieme ecole Eren keuy 
39 ieme ,, Pachabahtche 
9 ieme ,, Beyoghlou 
2 icme ,, lat. 
4 ieme ,, ,, 

ecole Yayalar a Kartal 
28 ieme ecole 

1 re ,, interne 
ccole interne Buyuktchelr.medjc 

5 ieıııe ecole Beyoglou 
48 ieme ,, lst. 

2 ieme ,, Silivri 
49 ieme ,, l~t. 
ecole Kinaliada 
8 ieme ecole Beyoglou 

ccole y eehilkeuy 
56 ieme ecole lat. 

6 ieme ,, Beyorlou 
3 ieme ,, 

" 
eeole Djelaliye 
35 ieme , , Beyoglou 
ecole Centrale Kartal 
34 icme ecole Bechiktache 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke et petrole. 
Bois et petrole. 

Divcrs 

Fils tC'legraphiqueıı: 120 t.- ld pour ligature: 2 t. 

Fabrication dea plaques pour autoı et voıtures : 
400 p. 

J 

Bouteilles de raki. 

Provisions 

Viande de boeuf ou de chevre 663f10 k. 

n ,, mouton : 10 t . 

" " 
• : 35400 k. 

,, ,, boeuf ou de chevre : 85521 lr.. 

Haricots sec• : 120 t. 
Paille : 600 t. 
Riz pour soupe : ·~o t. 
Vıande : 10 t. 

Pain, sucre, 113VOn, fromage, legumeı, beurre ete. 
Foin : 60 t.· Paille : 20 t. orge 3 t. 
Beurre; 5 t . 
Viande : 300 t . (cAh . eh. L. 6). 
Savon : 18,3 t 
Legum•• : 4 lots. 
Provision : 23 lota. 
Pain : 32 t.- Beurre : 24 t. 
Legumes : 3 lots. 
Viande de mouton : 11 t. (nj.). 
Farine, heurre, orge, paille, aavon, lentilleı ete. 
Pois chiches : 60 t. 

Raisins sec• : 24 t. 
Farıne de minoterie : 220 t. 
Viande : 63 t. 
Farine : 254 t. (cab. eh. P. 152). 
Riz : 90 t. 
Bles concasses : 160 t. 
Harir.ots verts: :i2,5 t .- Courgea : 2,6 t 

,, ,, : 23,5 t· Couq~es: 16 t. 
Viande de boeuf : 40 t. 

• .. .. : 7 t . 

B) Adjudications a la surencbere 
Fer et fonte 
Chaudieres 
Zine camelotc: 2 t. 

Pul:lique 

.. 
" 
" 

Gre a gre 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" ,, 
" ., 

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

Publique 

• 

Pli cach 

Plı cach 

2730 -
2141 05 

1050 -

3519 30 
2126 80 

128 82 
287 67 
246 19 
120 -
175 27 
175 -
32 86 

244 86 
227 70 
123 37 
245 57 
248 82 
249 77 
248 77 
205 35 
219 12 
110 50 
104 14 
248 50 

58 -
240 80 
597 94 
247 94 
248 43 

30 -
343 48 

17160 -

:!1879 -
13923 

Publique 3900 -
Pi cach 13983 

" 
28649 53 -
2149 

Pli cach 

.. 
" Publique 

n 

.. 
Grc a gre 
Pli cacb 

.. 
Puhlique 

.. 

.. 
Gre a gre 

Pli cacb 

.. 
" ,, 

" 
• 
" Publique 

" Pli cach 
Publique 

Publique 

" Gre a gre 

18000 -
9000 -
5400 -
3000 

120000 -
5307 

224 -

8100 -
6240 -

21600 
22400 

2360 
11200 -
1960 -

215 

723 -
160 75 

78 ~ 

239 94 
159 51 

9 66 
18 58 
18 46 
9 

13 15 
13 13 
2 47 

18 36 
17 08 
9 25 

18 42 
37 08 
18 73 
19 -
15 40 
16 43 
8 29 

18 63 
4 35 

18 07 
84 50 
18 60 
18 70 
2 25 

25 75 

1287 -

1641 
1044 
293 

1049 
18387 -

1379 
1350 -
675 -
405 -
225 -

7250 -
398 03 

16 80 

293 -
165 -

608 
468 -

2062 50 
1181 25 
2282 
1620 -
1680 -

249 -
177 -
840 -
147 -

Muıaicipalite Akhisar 

.. lzair 

• " 
,, Aıli 
,. Diarbalcir 

Apparteınent Y enidje No 5 a Ank. 
Yenichehir, Ataturk Djaddesi 

Com. Perm. \tunicipalite lstanbul 
Dir.Ecom. ,, ,, 

idem 

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

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

Vilayet Oiarbakir 
Com. Ach. Milit. Diarbakir 

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

Municipalite Diarbakir 

Dir. Monopolea Diarbakir 

Com. Ach. Command. lıt. Findildı 

" .. 
.. 

tom. Ach. Div. Kırklareli 

" 
" Dir. Gen. Cartograpbie 

Dir. Ecole Com°'erce Maritime 
Hôpital Grec Balıklı 
Com Ach. lıatendance Marit. K.pacha 
Com. Ach. Intend. Ankara 

,, lzmir 

,, " 
Vilayet Diarbakir 
Dir. Ecole Normale Kastamonou 
Com. Ach. Milit. Diarbakir 

" 
Siirt 

,. Diarbaltir 
Com. Ach. Division Kirk.lart>li 

,, 
Com. Ach. Milit. Bitlis 

" Safranbolou 

" .. 
Com. Acb. Diviıion Kirklareli 

,, 

18-7-38 
12-7-38 

12-7-38 

24-7-38 
11-7-38 
20·7-38 

7-7-'38 

7-7-3i 
7-7-38 

7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
7-7-38 
6·7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-1·'38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 
7-7-38 
7-7-38 

6-7-38 

1-8-38 

14-7 38 

22-7-38 

22-7-38 
20-7-38 
20-7 -38 

22-7-38 
16-7-38 
18-7-38 . 
13-7-38 
18-7-38 

5-7-38 
5-7-38 
6-7-38 
8-7-38 

18-7-38 
6-7-38 

13-7-38 
7 7-38 

17-7-38 

19-7-38 

Com. Aeb. Place Forte T chanakkale 

15-7-38 
16-7-38 
16-7-38 
21-7-38 
20-7-38 
11-7-38 
11-7-38 

" 
" 
" 

Municipalite Fudemiehe 
Vilayet Seyhan 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 

6-7-38 
5-7-38 

6-7-38 
7-7-38 
7-7-38 

Heure 

11 - · 
16 -

16 

14 
9 

11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11-
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

1 ı -
11 
11 
11 

11 

ll -

10 

10 -

10 30 
10 -
10 30 

11 
11 
11 
10 -
9 - 12 
15 

11 -
11 · -
17 -
16 
11 
14 
10 

14 

1"4 
12 
11 
17 
17 -
10 -
11 -
11 -
15 -

14 -
ıs -
13 -

Avis Officiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
Par raiıon du cbanıem~nt deı heures du service danı ııo 

Administration lea adjudicationı enumereea en baa qui ont 
annonceea .. feront aux memea jours maia aux heures indiq"~ 
en leurs regardı. Lea offrea doivent etre remiaeı jusqu'iı ıı 
beure avant lea heuru fixees (4072) 

Objeta Date Jour L'bef 
~ 

ı t 1-
2-
3-
4-

Bandeı teleiraphiqueı 

Produita pharmaceutiques 
Huile de terebenthine 
Boia de ebene 

4.7.1938 
5.7.1938 

,. 
,, 

5 - Amiante, Kliniuerit, verre, 
linoleum, ete. 

6 - Dechet de coton 
7 - Fraiaeuse plane 
S - Acidea, aavon, graphite, 

blanc de zinc, ete. 
9 - Ampoules electrique• 

10 Crica 
11 - Enveloppea et chambre 

il air pour autoı 
12 - Coffrea·fortı 

13 Fours a recuire 
14 - Machineı pour imprimer 

les billeta 
15 - veri na pour demonler 

les euieux 
16 Divera resaorta 
17 Pieceı de rechange 

pour locomotives 
18 - lnıtallation de lavage 

6.7.1938 
7.7.193S 
8.7.1938 

13.7.1938 
15.7.1938 
19.7.1938 

25.7.1938 
26.7.1938 

1 8.1938 

1.8.1938 

4.8.1938 
10.8.1938 

11.8. 1938 
12.8.1938 

Lundi 
Mardi 

n 

" 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Mercredi 
Vendredi 
M~rdi 

Lundi 
Mardi 
Lundi 

Lundi 

Jeudi 
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

(3 üncü Hbifeden devam) 

ıı 

ı ı 
ıı 

1 
ıı 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
ti 

,, 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundıı' 

.Mü~tahkem mevki hariç kıtant lıayvanatının 86400 
yulaf ihtiyacı açık eksiltme uretrle ınünakusay.ı konıt1 

İhalesi 16 temmuz 938 curnartı·si giinii aat 10 d.ı ~ 
dıt İzmir levazım amırliği salıııııl;na komi ·yonunda ' 
cak Lır. 

Tahmiıı eclıleıı mecmu tutarı 4968 liradır. 
Temiaıatı mm ak kate akçe ... i 372 lira ()() kuı uı.;lur. 

Şartnamesi lıPTaiin korııi~yoııda görülelıilır. 

~:anakkkale Must. Mevkı Satmalma Komi yonundıı 
Çanakkale l\l t. Birlikleri ihtiyarı için 32500 kıl<1 

fasulya ile 24 hin kilo kalıak açık ek--iltnıe suretile 
alınacaktır. 

Taze fa ulye ııin beher kilo u 8 kuru~tan 2600, ıo 
bağın da heher kilosu 3 kuruı;;lan 720 lira biçilmiştir 

Muvakkat !eminat 249 liradır . 
İhalesi 11 temmuz 938 pazartesi günü aat 10 do 

kalede Mst. Mv. !:atınalına komi ·yonuoda yapılacaktır· 

* * * Çanakkale M,::;t. .\1v. birlikleri ihtiyatı iç ııı 
kilo taze fasulya ile l 6 bin kilo taıP. kahak açık e 
sur~tile satm alınacaktır. 

Taze fasulyenin beher kilosu 3 kuıu~tan 2:~60 

rak biçilmiştir. 
l\I uvakkat teminat 177 liradır. 
İhalesi 11 temmuz 938 pazartesi gunu aat l l 

• akkalt Mst. Mv. atınalma komisyonunda yapılacal> 
• • • 27 Dağ alayı ihtiyacı için 7000 k. sığır eti açık ekJ 

rak ıatın alınacaktır. 
Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 1960 lira biçilı~ 

İhaleıi 5 temmuz 938 salı günü saat 15 te Çanakkale 
ıatmalma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
radır. 

* * • Eıinede 55 ıncı topcu alayı ihtiyacı için 40 bin " 
rti kapah zarfla satın alınacaktır. 

Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 11200 lira biçilıİ 
İha1eai 6.7.938 çarşamba ~ünü saat il de Çanakkale 

aatınalma komisyonunda yapıl:acaktır. Muvakkat temin' 

radır. 

Bitlis Askeri Satınalma komisyonundan : 

Bitliı garnizonundaki kıt'aların ihtiyacı için 220 
unu kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuştur. Te 
lira 50 buruştur. İsteklilerin maliye veznelerine yatırdı~ 

minat makbuzlarını ve bauka mektublarını ihale saatİPI 
1 evvel komisyona teslim edeceklerdir. İhale Bitlis Taş 

1

1 de Satınalma komisyonu binasında 15 temmuz 9J8 
aaat 14 tedir. 


