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GAZ·ETESH 
Müteahhit 

Bu gün iian oıuniln Münilkasillar ve Müzilyedeler Listesi 
-----Cinsi 

a) Münakasaıar 
Gün Saat Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 

--~------~--------- -~ 
_ İnş.ıat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ac!nna nın Ada solc . mahallesinde yap. iki dersaneli 
ilk okul binası inşnntı (temd) 

H~m-.ııa in~aatı (tcmd) 

4167 

DıkmP. köpr-us-u t · · I' amırı 

\adıküy 11 nci okulunun tamiri 

Ad~n~da Seyhan sol sahil sulama nna kanalının tem-

açık eks. 
,, 

546 14 
6354 38 

kapalı z.598165 dıdı (şnrt. 29.90 L) 

Mcrsirde ynp. Atatürk abidesi mü~abakası - -

Kcşaııda tayyare binası inş. (şart. 1 L) kapalı :ı. 

I.la ~lar!._ Klin~ ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
ispençiyari malztmesi 11 çeşit kapalı z. 

4077 94 

6050 -
~ddrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrık ampulu (tcmd) - -=--
ıAaltcpc · d A . . 
M pıya e teş okulu elektrık tesıutı (temd) 

asl.ıtta Pre t · l k · k t . van oryum bınasında mevcut e e trı 
es ıııatı tadil v . l ~ h e 111 a ı 

Mensucat Elb" - --- • ıse, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbise (temd) 

Mahrukat - ..._.__ ' Benzin, Makine yagları v, s. 
Seırıi-kok: 70 t . (te~d) 
Gu:: 1,5 t. 

Benzin: 200 teneke 

Meşe kö nfirü: ,80 l ( 
T ı lcmd) 

u uşt urma odunu: 609 5 
Fı rın odunu: 100 t , t. 
Caz yag-ı: 40 t . 

Fıı ın .:>dunu: 4Öo t . 
Odun gürgen: 470 d 

k.. - ~ Ç - O un meşe: 370 ç .- mangal 
o muru: 4 5 t 

Blok ıo ndcn k: -. .. ' 
Od 3 omuru: 200 t .- tüvenan: 350 t • kok 100 
M ut n:. 18750 k. (temd) 

ıo orııı: 80 t. 

~Üteferrik _ 

Çadır: 21 ad r· . 
rıımaşır yıka 
Teste • 

2 
nırıası: 100 000 parça 

k ıe. OO ad •. saplı·celik kürek: 200 ad .- sapli 
eser• 200 • 

lnvar · t 
1
. ad. - saplı balta: 200 ad . 

Ce ve ı : 14 d C 1 . - - ı - h t vcl ı : 30 
6 • • o yenın surgıı u csap cc -

•d. - dı:klinatuvar: 27 ad. (t emd) 

~~k_.~abire, ı:-t --~---- ı;. , Sebze v. s. 
Süt: 600 ı . (t - --y ~ . emd) 
o~urt: 4000 k (t 

Koyun eti: 6 t cmd) 
Sıl'l-ır k . 

" ' cçı veya k 
Balık : 200 k _ uzu eti: 20 .~ t. 

yum t · tavuk: 200 k. çamaşır çividi: 800 ad .-
ur a: 3000 d 27 

kalem a ,- sebze: 16 kalem· erzak: 

Sadcyaf: 8.8 t. 
Sı2'ır eti: 54 t 
Ek-. ·k: 92 t . 

Sadeya~: 32.8 
Nohut 20 t t. 
Bulgur: 25 .t 
Kuru r 

1 
. 

S aau Y• : 20 t. 
adcya • l ' 

}( g . 2 t. (temd) 
uru ot: 110 t 

~•d,eya~: 33350 k. 
at ıcın· 104 

10 
3 

· . t.- kırmı:r.ı dom"tes: 39,8 t.- bı1mya 
' t •• ınce biber: 1,3 t.- dolmalık biber: 3 ,4 t .

K nıaydanos: 97000 demet 
Uru ot: 35 t 

Sı~ır et·· 2 · K 1
• .20 t. (lemd) 

C o:u~ eti: 340 t . (te•d) 
ye ecı hastanesi ve harp okulu için süt: 75000 k. 

ulaf: 29l t. 
A.rpı: 769140 le. (temd) 
Ekmek: 34 1 s ' t. 

•deyat: 4, 7 t . 
l'oz ek 
ıı · . ' er: 4,7 t. - kesme şeker: 4 t . 
, •rınç Buraa: 3 t. 
l\.uru ı f 

k ça 1 •sulya: 3 ,2 t. - kuru barbunya: 1,2 t. -
k ırınızı mercimek: 600 k. - yeşil mercimek: 750 

1\. · - nohut: 800 k.-bulgur: 600 lt.-butday: 390 k. 
uru so11- . 5 6 

Pi · i>an. • t. - patates: 6,2 t.-lcuru ııarmısalc: 551c 
:~ç .unu: 200 le. - un ekstra: 4,3 t . - makarna ir
k ıklı: _900 k. • şehriye irmikli: 330 k.- irmik: 330 

· • ııışaata: 125 le. - ararot: 31 k. 

paz. 955 20 

açık eks. 1680 -
,, 285 -

kapalı z . 7314 -
,. 1200 -

kapalı z k. o. 21 
açık ek. 4800 -
kapalı z . 

• 
açık ek•. 

5600 

açık eks. lLÜO -
,, beh . par. 0.04 50 

" 

açık eks. 
,, 
,, 

kapalı z. 
açık ekı . 

590 -

920 -

720 -
600 -

2700 -
5656 -

kapalı z . 8800 -
açık eks. 15120 -
kapalı z 7360 -
paz. 
açık eks 

" 
" 

paz. 
kapalı :r: . 

" 
" 

paz. 
,, 

319t:O -

5500 -
31682 50 

7339 -

765 

paz. 12375 -
kapalı z. 10185 -
paz. k. O 0-1,75 
kapalı z. ,, O 10 

• ,, 1 -

• .. k. o 24 

• 

.. 

.. 

312 -

41 -
476 58 

27677 -

453 75 

72 

126 -
22 

548 55 
90 

630 -
360 
188 25 

682 50 

420 -

90 -
337 50 
42 50 

73 50 

54 -
45 

~ 02 50 
4:.!4 20 

660 
1134 
690 

239ö 50 
180 -
243 75 
187 50 

413 -
2376 19 
550 42 

57 37 

928 12 
763 88 

2383 81 
2j5 75 
352 50 
188 70 
54 
81 13 

64 46 
82 40 

C. H. P . Seyhan llyonkurul 19-7-38 
Ba~kanlı~ı 

Kepsüt Belediyesi 
Kars Sürel Komisyonu 
lstan bul Belediyesi 
Nafıa Vekaleti 

11-7-38 
13-7-38 
22-7-38 
28-7-38 

9 

15 
11 
12 

Mersin Belediyesi 1-11 ·38 e kadar 
Türk Hava Kur. Keşan Şub. 25-7-38 

Tophane Lvz. SAK 

Balıkesir Belediyesi 
Tophane Ln. SAK 

., 

lst. Yülccüler Cemiyeti 

lamir Emrazi Sariye Hut. 
Çanak. Vilayeti 

26·7-38 

13-7-38 
12·7-38 
13-7-38 

14-7-38 

Çanak. Hususi Mul.as . Müd 
Tophnnc Ln . SAK 

11-7-38 
23-7-38 
11-7-38 

15-7-38 
25-7-38 " 

,, 25-7-38 
Kırklareli Tümen SAK 23· 7-38 
Tophane Lvz. SAK 25-7-38 
lst. Kı2 Ôğret. Okulu SAK 23-7-38 

., 23-7-38 
Üniveuite AEP Kom. 14-7-38 
l.t. Mmt. Sıtma Müc. Riy. 22-7-38 

Balıkesir Vilayeti 21-7-38 
Yüksek Mühen. Mek. SAK '.l5·7-38 
lat. P. T. T. Vilayet Müd. 26-7-38 

Harta Genel Dir. Ank . 

lzmir Emrazı Sraiye Hast. 
,, ,, 
.. " 

Bornova Ask. SAK 
Çanak. Vilaveti 

Çanak. Mat. Mvk. SAK 

.. " 
Kars C . Müddeium. 
Lüleburgaz Tümeni SAK 
Çorlu Kor SAK 

., 
.. 

Vize Ask . SAK 
,, 

Bornova Ask SAK 
Tophane Ln. SAK 

,, ,, 
" .. . .. 

Ankara Lvı;. SAK 
,, 

fstanbul Belediyesi 
fst. Kız Ôğr . Ok. SAi\ 

" 
• 
" ,, 

,, 
" 

20-7-38 

11-7-38 
11-7-38 
11-7-38 
26-7-38 
23-7-38 

11-7-38 
18·7-38 
11-7·38 
11-7-38 
26-7-38 
25-7-38 
22-7-38 
14-7-38 
29-7-38 
29-7-38 
25-7-38 

9-7·38 
12-7-38 
12-7-38 
12-7-38 
25·7-38 
18-7-38 
23-7-38 
23-7-38 
23-7-38 
23-7-38 
23-7-38 

23-7-38 
23-7-38 

(Devamı 2ici sayfcde) 
i 

lb 

11 30 

15 -
12 30 
11 -

16 -

ı 1 
15 
15 
11 30 
12 -
11 -
11 -
10 30 
10 45 

10 45 
15 -
10 -

10 -
10 30 
12 

10 

11 
11 
11 
l1 30 
ıs -

16 -
16 -
14 
15 -
16 -
11 
J 1 
11 
11 
11 
11 30 

ı l 30 
12 -
l1 30 
ıo 30 
15 
11 
18 
10 
10 -
10 -
10 -

10 -
10 -
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Mündericatımızm çokluğundan dolayı 
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1 

Miiteahhitlerin Nazan Dikkatine 

Ş ' RTNAMELERDE YAPILAN DEGİŞİKLİK 

Şartname formüllerinin 2 numaralı kısmının 31 inci ve 3 
numeralı kısmının 22 nci maddeleri tU şekılde değişlirilmiştir: 

İbıale kat'ileştiği tarihten itibaren 15 güıı içinde müteahhit 
muvakkat teminatı ihale bedeli üzerinden kat'i teminat nıik
tarına çıkarmaya ve mukaveleyi yapmıya ve noterlite tes
cil ettiaerek alakalı daireye verrueğe mecbur olacaktır. 

Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde protesto çek
miye ve hüküm almaya hacet kalmaksızın ihale feshedilerek 
muvakkat teminat hazineye irad kaydolunacaktır. 

İkinci defa yapılan ihale daha masraflı olurı.a bu zararın 
muvakkat teminaltıtn fazla kalan mikdarı hükmen muteahhi
din emvaline müracaatla tahsil edilecektir. Zarar noksan o
lursa teminattan bir fey geri l'crilmiyecektir. 

İhale mevzuu fesih tarihinden itibaren en çok bir ay içiı.
de vasıf ve şartlarda detişiklik yapmamak şaatile açıkartırma 

ve eksiltmeye konulacaktır, Arhrrt,ta ve eksiltme yapılmıya ta
hammülü olmıyan acele hallerde pazarlık auretile muamele 
yapılacaktır. 

Yeni ihale yapılıncaya kad ar geçecek zaman içinde ihti· 
yaç görülen günlük ahmlardan vesair i şlerc!en mütevellid za· 
rarlar müteahhide aid olacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden: 
Tan Gazetesirıin 30.6.938 ve 2-4 7 938 tarihli nüshalarında 

15.7.938 tarihinde saat 15 ,.~0 da satan alınacağı ilan edilmiş 
olan vişne rengi yerli maroken ~• eçi d erisi münakasasının 

ayni ğün saat 1 ! de vapllacağı a lakndarlara tebliğ olunur. 

~ ~ 

a) M. Ü N A K A S A L 

inşaat - ramirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığıudan : 

İzmitte yapılacak Halkevi binuının inşaatına aid 65 bin lira
lık bedeli keşiften 60 bin liralık kısmı talip çıkmadığındıtıı bir 
haftıo müddetle pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, bayın· 

dırlık işleri genel şartnamesi, vahidi fiat listui tarifııamcsi pro· 
jedir. 

İhale S.7.9.18 cuma ıünü Kocaeli Parti başkanlığında saat 16 
da Komisyon tarafından yapılacaktır. 

İstekliler bu işe aid dosya mnhteviyatıııı Kocaeli Nafıa Mü
dürlütünde tetkik edebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4500 liralık muvakkat 
teminat vermesi lazımdır. Ticaret odası vesikası ve 938 seneıi 
için muteber 75 bin liralık Nafıa Vekaletinden alınmış müteah· 
bitlik vesikasını hamil olması ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

Ankara Merkez Devrim Ulus , Yenihayat, Atatürk kız ve er
kek ilk okullarının tamiratı ı881 lira 21 kuruş keşif bedeli üze
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin artnameyi gör
mek üzere hergün kültür direktörlüğüne ve ihale günü olan 21 
temmuz 938 perşembe günü snat dokuzda yüzde 7,5 muvakkat 
temin•t akçeleriııi hususi muha,ebe veznesine yatırarak viliyet 
daimi encümenine müracaatları . 

* • * Ankara merkez Mimarkemal ilk okulunun tamiratı 934 lira 
83 kuruş, Albayrak ilk okulunun tamirat ı 509 lira 50 kuruş Ü:te· 
rindea ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin ııartnameyi görmek üzere her ){Ün !i:ültür cılirektör
lüğüne ve 14 temmuz 9.38 perş embe günü sabahleyin saat 9 da 
yüzde 7,5 muvakkat teminat akçelerini hususi muhasebe vezne
si•e yatırarak alacakları makbuzla vilayet daimi encümenine mü 
r11caatları. 

• \ ~kara merkez Dumlupınar, istiklal, Gumhuriyet ilk okul
lll'Ulın tamiratı 1869 lira 29 kuruş keşif bedel üı;erinden açık 
ekailtmeye konulmuştur. 

lateklilerin şartnameyi görmek üzere hergün kültür direktör
lüğüne ve ihale günü olan 21.7.938 perşeınbe günü saat 9 da 
yüzde 7,5 muvakkat teminat akçelerini hususi muhasebe vezne
sine yatırarak vilayet da imi encümenine müracaatları. 

• • * Ön Cebecide Kurtuluş okulunun ihata dıvarı inşaatı 21 ıo 
lira ?9 kuruı keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konulmuş
tur. istekliler fartnamcy i görmek üzere hergün kültür direl..törlü· 
ğüne va ihale günü olan 21.7.938 perşembe günü saat dokuzda 
yüzde 7,5 muvakkat temin at akçelerini hususi muhaeebe vezne
ıine yatırarak viliyet tiaimi encümenıne müracaatları. 
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kapalı z. 155 25 lat. Kız Ôğr. Ok. SAK 23-7-38 10 -
.. 104 55 .. 23-7-38 10 45 

Beyaz peynir: 2,5 t . • kaıar peynir: 1,35 t . Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 
• Süt: 5,8 t . • kiıe yoğurdu: 7,8 t . kaymak: 220 k. 

Silivri yoğurdu: 2, 75 t. .. k. o 19 39 19 
" 

23-7-38 10 45 T. C. Zira~t Bankası Adana Çırçır Fabrikası Müdürlüğünden 
Zeytinyağ: 2,8 t.-ı.eytin tanesi: 1,8 t.-sabun: 2,75 t. 
Tavuk eti: 800 k. - bindi eti: 800 k. 

,, 

" 

216 26 • 
63 - • 

23-7·38 
23-7-38 

10 45 
10 45 

Türkiye Cumhuriyeti ziraat bankası Adana çırçır fabrikaları· 
mız için kapalı zarf yolile 500 ton maden kömürü alınacaktır. 

T ereyat: 580 it. .. it. 1 10 47 85 
" 

23-7-38 10 45 Münakasa 15 temmuz 1138 cuma günü saat on beşte fabrik•· 
da yapılacaktır . Talip olanların T. C. Ziraat Bankada umum ınü· 
dürlüğü fen müıavirliğine müracaatla şartnameleri okumaları ve 
münakasaya ittir;:k -;tmeki;tiye~l~~iıi" de mü;;ka-;;- günü aaıt 
15 e kadar şartname hük6mleri dairesinde teklif ve depozitoları· 
nı ihtiva eden kapalı zarflarına fabrikaya gindarmeleri ilin 0111• 
nur. 

Yumurta: '43000 ad. ,, 150 - 48 37 
" 

23-7-38 10 43 
Elma Güruüıhane: 4,5 t . - elma Amasya: 4,5 t .·ay

va: 850 k. - portakal (dört yol): 11750 ad .- por
takal (Alanya): 6750 ad. - mandalina: 4400 ad. 

Arpa: 1,5 t .-saman: 20 t .-kepek: 150 k.· ot: 300 k. 
Yaş ıebze: 42 kal. 25465 k. 47500ad. ve 15100dem. 

b) Müzayedeler 

,, 

.. 
" 

aç . art. 

- - 241 18 

14 89 
244 56 

- -

.. 23-7-38 10 45 

• 

,, 23-7-38 10 45 

" 
23-7-38 10 45 

~ Çanakkale Hususi Muhas:be Mdürlüğünden 

l.atir lthnlit Gü•riğü Müd. 18-7-38 15 -Mukava levha demiri 1aç levha ve porıelen fincan 
Seyyar mutfak: 16 ad. 

" 
48 - 4 lstanbul Ko•uL SAK 25·7-38 11 -

Vilayet hizmet otomobili için lüzumu olan 200 teneke 
benzin l J.7.938 tarihine rastlayan pazartesi iunu saat 
15 te ihalesi icra kılınmak üzere açık eksiltmeye konul· 
muştur. Talip olanların encümeni vilayete müracaat et
meleri ilan olunur. 

Antalya Villyetin.den: 

Eksiltmeye konulan it: Antalya Memleket hastanesi ikinci kı
aım 31,881 lira 53 kuruşluk inşaatı evelki inşaatın bakiyeaidir. 

Bu ite ait tartnameler ve evrak tunlardır: 
Ekıiltme şartnamesi mukavele projesi, bay•ndırlık işleri 2'e· 

nel şartnamesi. huıuıi ~artname, keşif evrakı, proje. 
isti yenler bu şartnamelerle en akı 15 lira mukabilinde Antal

ya Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
Ekailtme :27.7.938 çarşamba ıünü aaat 12 de vilayet daimi en

cümeninde yapılacaktır. Teklif mektubları 2499 uyılı kanunun 
32 nci maddesindeki tarifat dairesinde o i'Ün saat 11 e kadar 
Yilayete verilmiş olmahdır. 

Ekıiltme kapalı zarf uıuJile ve vahidi fiat üzerinde yapıla

C'aktır. Ekıiltmeye girebilmek için isteklHerin 2391 lira 15 kuruş· 
luk muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka a'ağıdaki ve· 
sikaları haiz olup getirmeleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliii vesikası ve 
yaptığı işlere ait booserviai ve Ticaret oduı vcsikası. ' . . C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanhtından: 

30 haziran 938 pertembe günü aaat 16 ihalesi ilan edilen okul 
binası ioşaahna istekli çıkmadıtından on rün uzatılmıtbr. 

Atlananın Ada sokağı mahallesinde yapılacak iki deraaneli ilk 
okul binası inşaata 4167 Jira ketif bedf'li ile açık eksiltme konul
muftur. 

Ekıiltme 12 temmuz 938 aalı güsJÜ saat 9 da C. H. P. binasın
da yapılacaktır. 

lıteyenlerin keşifnameyi ve uir evrakı gormek için Parti Ba,
kanhj'ına müracaat otmeleri gerektir. 

Jıteklilerin 312 lira 52 kuruş muvakkat teminat v~rmeai ve 
nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecbu
ridir. 

Q 

Kepıüt Belediye Riyaaetinded: 
Kepsüt belediyesi tarafından yaptırılaca;ı ve 30 haziran 938 

ıününde ihalesi ilin edilen hamam binuına talip çıkmadığınd•n 
11 temmuz 938 a-ününde eksiltme ihalesi yapılma~ üzer• 10 g6n 
uzataldıtı ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu Keşan Şubesinden: 
Bedeli keşfi 4077 lira 94 kuruş K eşan'da yapılacak ta· 

yyare binası 24.6.938 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
kapalı eksiltmeye konmuştur. Binaya aid proje ve keşif· 
nameyi görmek istiyenler bir lira mukabilinde Keşan ta
yyare cemiyetinden aldırabilirler. 

thale 25 temmuz 938 pazartesi günü saat on altıda 
Keşan belediye dairesinde cemiyet heyeti idaresi tara· 
fından yapılacaktır. 

Kars Sürel Komisyonundan: 

Dikme körpüsünün yıkılan ayakları ve kanaat dıvar· 
lan tamir inşası 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur ihalesi 13.7.938 çarşamba günü saat 15 de vila
yet encümen odasında icra olunacaktır. Keşif bedeli 546 
lira 14 kuruştur. Keşif eksiltme şartnamesi sürel komis
yonunca ve nafıa direktörlüğünde görülebilir. Muvakkat 
teminatı a 1 liradır. 

İsteklilerin ihale için yukarıda tayin olunan gün ve 
saatta vilayet encümen kaleminde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Mersin Belediyesinden: 
Mersin Atatürk abidesi için milli bir musabaka açıl

mıştır. Abide ve kaidesi için ayrılan tahsisat miktarı 50 
bin liradır. Musabakaya selabiyeti haiz Türk heykeltraş
lar iştirak edebilecektir. Müsabaka müddeti 1.11 938 ta
rihinde sona erecektir. San'atkarlarm maketlerini muay
yen tarihte Akademiye rümuzlu olarak tevdi eylemeleri 
lazımdır. Abide meydanına aid plan, fotoğraf ve abide
nin hususiyetine aid malumat için Güzel san'atlar aka
demisine müracaat olunmalıdır. Müsabakaya iştirak ede
ceklere, Akademiclen alacakları vesika ile 100 lira ma
ket masrafı verilecektir. Mahallinde tetkikat yapmak is· 
tiyenlere ayrıca maktuan 100 lira masraf tediye oluna
caktır. Müsabakada birincilik için 500, ikincilik için 300, 
üçüncülük için 200 lira mükafat konulmu~tur. 

Maketler 1/20 nisbetiode hazırlanacaktır. 
Abidenin kıymetine aid ilk keşif ve ka' i tesellüm jüri 

tarafın.ian yapılır. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş : Adanada Seyhan sol sahil su-

lama ana kanalının temdidi keşif bedeli 598, 166 liradır. 
Eksiltme 28.7.938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
12 de Nafııı Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
İstekli!er; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır· 
lık işleri genel şa.ıtnamesi, fenni şartname ve projeleri 
29 lira 90 kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğün
den alınabilir. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 27,677 
liralık muvakkat teminat vermesi, 200 bin liralık Nafıa 
su işlerini veya buna muadil Nafıa işlerini taahhüd edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa işlerini başar· 
makta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alın
mış müteabhidlik vesikası ibraz etmesi. 

• * • 
Kadıköy 11 inci okulunun tamiri. Bak: İst. Beled. ilanlarına 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Balıkesir Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz umumi tenvirata için alınacak ampüllerin müna· 

kasası on rün uzatılmıştır. 
İhalesi 13.7.38 çarşamba günü saat; 15 te Beled. yapılacaktır. 

Taliplerin ve şeraiti anlamak istiyenlerin belediyeye müracaat· 
lan ilin olunur. 

• • • 
Maltepe piyade atı, okulu tesisatının tamiri ile .Maslakta pre· 

vantorium binaaında mevcut elektrik tadili. Bak: lat. Levz. imir
libi satınalma komiıyonu ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .:!:._ 

İstanbul Yükcüler Cemjyetinden: 
İstanbul yükçü esnafına yaptırılacrk elbise fiatının yük· 

sek görülmesi üzerine şarlnamesinin 11 inci maddesine 
muvafık olarak eksiltme işinin 14.7.38 güaü saat 16 ya 
kadar temdidine karar verilmiştir. Hergün öğleye kadar 
Sirkecide Mizanoğlu haııanda cemiyet merkezine müra
caat olunmalıdır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı hane Malzemesi 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Nafıa dairesinin matbua ihtiyacı olan 420 lira muhammen be· 
deli evrakı matbua açık eksiltmeye çıkarılmı,tır. 

İhale 20.7.931 çartamba günü aaat 1 O tla Daimi Encümen o
dasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 31 lira 50 kuru,tur. 

Üniversite A.E.P. Komisyonundan: 
Üniversite için alınacak 318750 kilo odun için yapılaO 

açık eksiltmesinde veril en fi at yüksek görüldüğünden ay· 
nı şartlarla 14.7.938 perşembe günü saat 15 te tekrar 
açık eksiltmeye konulmuştur . . 

İatanbul Mıntakası Sıtma Mücadele Riyaseti Arthrma "' 
Eksiltme Komisyouundan: 

Mıotaka ihtiyacı için 80 ton motörin alınacaktır. 
Eksiltme 22.7.938 cuma günü saat onda Kadıköyünde 

Moda caddesindeki 91 •numarala Sıtma Mücadele Riyaset! 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. Tahmin edilen fial 
600 lira olup muvakkat teminat 420 liradır. 

Şartnameler heriün Kadıköyündeki Mücadele Riyasel 
kaleminde görülebildiği gibi bedelsiz de alınabilir. 

Eksiltmiye girebilmek şartlarına sahip olan isteklileriO 
teklif mektublarile muvakkat teminatlarını eksiltme sal 
tinden bir saat evveline kadar Kadıköyünde sıtma mit' 
ckdele bioasıodaki komisyona vermiş olmaları şartbr. 

• • • 
40 ton gar; yağı alınacaktır. Bak Harici aak. kıtaatı ilinlarıol 

• • * 
odunu ve meşe kömürii alınacaktır . Bak: İst. Levz iınir 

satınalma komiıyonu ilanlarına. 

• • • 
Odun ve kömür alınacaktır. Bak İst. Kız öiretmen okulu ,ı 

tınalma komisyonu ilini nrına. 

• • * .ı 
1500 k . Batum gazyağı alınacaktır. Bak: erzak aütunundlıi ·Çast'" 

Vilayeti ilanına. 
• • • 

70 ton kok alınacaktır. Bak: Erzak sütununda lıJ 
Emrazı Sariye Hast. ilanına. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~..;,/ 

Müteferrik 

Kızılay Umumi Merkezinden: 
Kırşehir Vilayetinin Köşker nahiyesiyle Çiçek- dağ~.,

yer sarsıntasmdao evlerinin tamamiyle yıkılmış olan k6f 
lerinde yapıla~ak olan evlerin kiremit ihtiyacını temin İ~ 
o mıntakalarda 20 ili 40 ocak açtırılmak suretile Y 
milyon .kadar yerli kiremidi yaptırılacaktır. Bu işi taııı' 
men veya kısmen yapabilecek olanların ne kadar müd4' 
zarfında ve ne şartlarla yap ı bilecekleriııe dair o:an ,.~ 
son ve kat'i teklif mt!ktuplarmı nihayet 11 temmuz ur 
pazartesi günü saat on beşe kadar Umumi Merkezinıit 
vermeleri ilan olunur. 

Ja~darma G K. Satınalma Komisyonundan : Bu işe ait huauıi fenni şartnamelerle nümuneler ve mütefer· 
riği evrak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İıteklilerin Ticaret Odasına 938 yılı için kayıtlı olduklarına 
gölterir ve1ikalarile 31 lira 50 kurutluk muvakkat teminat mak· 
buz veya muteber banka mektublarile birlikte yukarıda yazılı , 
gün ve saatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları lüzumu 

ilin olunur. 

&ir tanesine 1235 lira kiymet biçilen eldeki vasıflarına ur' 
üç etüv makinesi 22.7.938 cuma günü aaat onda açık ekıil~ 
uaulile satın alınacaktır. 

Şartnameıi paraıız olarak komiayondan alınabilecek bu elı' 
meye ıirmek iıtiyenlerin şartnamene yazılı belge 278 liralı~ 
minat mektublarile birlikte eksiltme günü aaat ona kadar 
misyona baş vurmaları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İstanbul P. T . Vilayet Müdürlütünden: 
Cumhuriyet ıazeteainin 3-4 temmuz 938 tarihli nüshalarında 

Bozcaada Kumburnu·Paşalimanı-Balyoz deniz telgraf kabloıunun 
tamiri i'intle kullanılmak üzere en az 25, en çok 45 gün müd
detleri kiralanacajı ve pazarlığın 5 temmuz 938 rünü saat 12 de 
yapılacatı ilin edilmiş olan bir vapur veya römorkör kiralama 
pazarlığına gelen tallblerin fenni şartnamenin birinci maadesinde 
mefrut müfettitlik vesikasını ibraz edememiş olmftlarından pa
zarlık 12.7.938 aalı günü saat 12 ye talik edilmiştir. 

lateklilerio evvelki Handa bildirilen şartlar dairesinde o gün 
ve saatte P. T. T . Vilayet Müdürlütünde müteşekkil Alım Satım 
Komiıyonuna müracaatları. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v .s. 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Ankara hukuk fakültesinde 1&8 talebe ıırasının tamir ve cilası 

pazarlık ıuretile yaptırılacağından iateklil,.rin 9.7.938 cumartesi 
günü saat 11 de fakülteye müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan U. İdareıinden: 
Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda mevki ve miktarlarile 

hammen bedelleri yazılı balut kapalı zarf usulile ayrı ayrı 
nakasaya çıkarılmı,tır. Ekıiltme 21.7.938 tarihine raalıyRn 

şeınbe günü saat 15 te Haydarpaşada g,ar bina11 içinde bl 
işletme eksiltme komisyonunca ya;>ılacaktır. isteklilerin eki 
şartnamesinde yazılı muvakkat teminat, evrak ve 24t)O sayıll 
nun ve 1. 7 .38 tarih ve 3645 numaralı Resmi gazetede ilan 
miş olan talimatnamede bildirilen vesaik ile teklif mektubl1 
ekailtme rünü saat 14 e kadar koınisyen reisliğine vert#' 
lazımdır. İstekliler bu husuataki şartname ve mukavele prof 
rini Haydarpaşa Yol Basmüfettişliğinden parasız alabilirler./ 

Balast ocağının ihale edilecek Metre Mubam. rd J 

kilometresi miktarı mikabı ihznr bed. tut. t' 
metre mikib muh. bed. 

kuruş lira kr. li-' 
32+ ooo H. 5000 135 6750 ()() ~ 

184+ 194 12000 135 16200 121~ 
211+ 221 8000 140 11200 ~ 
256+ 258 10000 160 16000 ]~ 
'179+ 000 10000 130 13000 
536+ 539 15000 130 19500 !~ 40+ 000 20000 124 24800 

(Devamı 5 inci aabifede) 
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Ankara Yüksek Ziraat Enllitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumur.ıuz talebe ve müstahdeminin 938 yılı 25 temmuzdan 
25 ikinciteşrine kadar dört aylık erzakın aşağıdaki gösterildiği 
Üıere 6 grupta ayrı ayrı bir kısmı kapalı zarfla , bir kısmıda açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 22.7.938 cuma günü her grup hızasında gösterilen sa
atlerde YükHk Ziraat Enstitüsü Rektö rlük binasında müteş.,kkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

Muhammen bedeller erzakın hızalarında yazılıdır. Muvakkat 
teminatı yüzde 7,5 tur. 

Kapalı zarfla eksiltmiye konulanların teminatları ihale müd
detinden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir . 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Ens · 
tütü l'laire Müdürlüğüne müracaatleri. 

İsmi 
Et 

Asgari 
kilo 

29966 

Azami 
kilo 

30334 

Mııhm. 

bedel 
T .L 

13650 30 

Mu vak. 
le m inat 

T.L. 
I023 80 

ihat .. 
günü 

22.7.938 

~:--:-----:~~-~~--------::.!cuma saat· 9 d a 
Ekmek 54800 55300 5253 35 394 22.7.938 

Sadeyağ 
Tereyağ 
Zeytinyağı 

• 
Yumurta 
Yoğurt 
Süt 

Kaşer peynir 
Beyaz peynir 

Kuru Soğan 
" Fasulye 
.. Bamya 

" Kayısı 
n Ü&üm 
,, Erik 

Mercimek · 
Nohut 
Pat•tes 
Çay 
Soda 
Reçel 

. Şeker 
Sirke 
Pırinç 

ririnç nnu 
lrınik 
Makarna 
Şehriye 
Tuz 
Un 

551)00 
484 

3016 
1050 

6667 
2166 
2166 
566 
633 

4866 
2833 
223 

19933 
300 
300 

1233 
1300 
6833 

66 
3300 
2.566 
3900 

566 
8664 
220 
900 

1334 
45 

ı 120 
2000 

Sabun 600 
Salça 

333 
·r;ze fuutf; 1934 • 

T . Kab•k 1934 
T. Bamya 668 
Patlıcan 

1934 
Lahana 
Ispanak 1934 
Pırasa 1934 
D 1934 ornates 

1934 
Doln_ıahk biber 2000 
Seınızotu 1334 
Balda 

1334 

6000 
600 

3334 
1100 
683.t 
2334 
2334 
700 
700 

5334 
2167 
230 

2167 
350 
350 

133-t 
1500 
7334 

84 
3334 
2833 
4167 

667 
9000 

250 
1000 
1166 

67 
1334 
21f)7 

834 
400 

2000 
2000 
1000 
2000 
2133 
2133 
2133 
2133 
2250 
1667 
1500 

6600 
840 

2000 40 
385 
119 60 
583 50 
466 80 
840 
3.>o 

373 38 
274 05 
276 

1625 25 
105 
210 
100 10 
225 
513 38 
290 50 
333 40 

1133 20 
1133 44 

100 05 
2250 

100 
250 
291 50 
20 10 

100 
325 05 
433 60 
120 

300 
200 
200 
400 
170 64 
319 95 
170 64 
319 95 
450 
250 05 
2"..5 

cuma saat 1 Oda 

737 22 7.938 
cuma saat 11 de 

163 22.7.938 
cuma saat 12de 
Açık eksiltme 

726 33 22.7.938 
cuma 

saat lJ te 

267 22.7.938 
cuma günü 

saat 14 de. 
Açık eksiltme 

D.D.YOLLARI İSLETME u. MtJDURLUGÜNDEN 
• 

9 ncu lfletm• MOdOrlüöDnden 
Yeni nı . 

ren y . be~aı •aatleri münaaibetile ve 11.7.19.18 gününden itiba-
enı ır i , . . ' h 

bah fara kadar 15 numaralı katar Yetılköy den er sa-

yer'ı saat 7,25 Yerine aaat 7 13 te kalkacak ve lstanbula aaat 8,0'2 
ne saat 7 50 , 
y· • de varacaktır. 

gün ıoe ayıu tarihten itibaren 32 numaralı katar fstanbuldan her 
saat 14 00 · k K ç k ' 14 48 Y•rine 

1 
' Yerıne 14, 15 te kalkaca ve . e mece ye , 

39 
5.oa de Yaracaktır. 

Yer· numaralı katar da K. Çekmeceden her gün saat 15,05 
~ne . IS,IO da kalkacak ve istanbula saat 15,57 de varacaktır. 

katae~ı cep tarifesi basbrılmıyacağından elde bulunan Banliyö 
r arı cep tarifelerinin bu tadilat dahilinde taahihi rica olunur. 

(4283) 1-2 
• • • 

Mubaınmen bedellerile miktar ve vaııfları atatıda yazılı ilç 
Rurup malzeme her srurup ayrı ayrı ihale edilmek tartile 14.7.938 
~~rşembe srGnil saat 10,30 OD buçukta Haydarpa,ada ,.ar binası 
ı~ındeki Satınalma Komisyonu tarafından açık ekıiltme ile satın 
• •nacaktır. 

ı 
1 

Bu ite a-irmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi
a arında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günfi 

saatine k d K . A d a ar om11yona müracaatları lazım ır. 

. Bu ite ait fartnameler Haydarpaşada srar binası içindeki Ko
nııayon tarafından parasız olarak datıtılmaktallır. 

le~ - Muhtelif ebatta helezoni burğu, demirci varyozu, rende, 
ç~ ıç, nıaktap k•lemi, tirfon anahtarı, testere laması, kurfun pen
sı t'" " ed orpu ve saireden mürekkep 38 kalem muhtelif cins alit ve 
28 ekv.t muhammen bedeli 3177 lira muvakkat teminatı 238 lira 

uruttur. 

ad 
2

- 50.0()() adet tretuvarlar için çimento karo (25X25 c m eb-
75ınkda) muhammen bedeli 4250 lira muvakkat teminatı ~18 lira 

uruftur. 

M a- 5000 kilo bor yatı 
ub•mrnen bedeli 1150 lira 

ruttur. 

(torna itlerinde kullanılmak üzere). 
munkkat teminatı 86 lira 25 ku-

(3963) 3 - 4 

MUNAKASA GAZETESi 

* • * 
Muh ımmen bedeli .)~H lira ~n kuruş olan 19 kalemdP.n iba 

ret flançlı dökme boru, ambuvatınanlı dökme boru , dirsek vana, 
gaz borusu gi bi malze me 21.7 .938 perşeı:tbe günü saat 15 te 
Haydarpaşada gıır binası dnhilindeki Kouıisyon tarafından kapalı 
zarf usul ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 444 lira 97 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Gazetenin 1. 7.937 
gün ve 3645 No.lu nüshasında intişar eden talima"tname dahilin· 
de alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . • 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraaız olarak dağıtıl-
maktadır. (3962) 3 4 

- -· ~ 
·~ - - -- ·- - -

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın cinsi Miktarı Beher kilonun İlk tem. Eksiltme şekli 
tahmin bedeli Lira Kr. ğün ve uati 

Ekmek 34100 ki. IO 255 75, Kapalı zarf 
saat 10 da 

23, 7 938 
Cumartesi 

------------------------- --
Sade yağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç Bursa 

4700 

4700 
4000 

30"0 

Kuru çalı fasulye 3200 
Kuru barbunye 1200 
Kırmızı mercimek 600 
Yeşil mercimek 750 
Nohut 800 
Bulgur 600 
Butday 390 

Kuru soğan 
Patates 
Kuru sarmısak 

Pirinç unu 
Un ekistre 
Makarna imrikli 
Şegriye imrikli 
lmrik 
Nişasta 

Ararot 

Beyaz peynir 
Kaşar peynir 

Süt 
Kase yoğurdu 

Kaymak 

Silivri yoğurdu 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Tereyağı 

Yumurta 

5600 
6200 

55 

200 
4300 
900 
330 
3.10 
125 

- 31 

2500 
1350 

5800 
7800 

220 

2750 

2800 
~ 1800 
2750 

800 
800 

580 

4300 

Elma Gümüşhane 4500 
Elma Amasya 4500 
Ayva 850 

Portak•l(Dörtyol) 11750 
Portakal <Alanya) 6750 
Mandalina 4400 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot 

1500 
2000 

150 
300 

• 

100 

28 
30 

2-t 

17 
lO 
12 
17 
14 
12,50 
8 

7,50 
7 

10 

20 
15 
25 
25 
20 
21 
45 

45 
70 

12 
5 

140 

19 

50 
32 
33 

55 
50 

110 

1,50 

20 
30 
10 
3,50 
5 
3 

5,50 
2,50 
3,50 
4,50 

Odun gürgen 
Odun meşe 
Mana-al kömürü 

470 Ç. 250 
370 Ç. 300 

4500 K. 5 

Blok maden kömürü 200 Ton 1700 
Tüvenan " ,, 350 ,, 1100 
Kok kömürü 100 " t800 

Yat sebze 42 kalem 25465 kilo 
47500 adet ve 15100 demet. 

352 50 

188 70 

54 

81 13 

64 46 

82 40 

155 25 

104 55 

.19 19 

216 26 

63 

47 85 

48 37 

241 18 

14 89 

188 25 

682 50 

245 56 

23/7/938 saat 
lO 

23 7 938 10 

23 7 938 ıo 

23 7 938 10 

2..17/938 10 

23, 71938 ıo 

23·8."938 10,45 

23 7 938 10,45 

23 7 938 10,45 

23'71938 10,45 

23 7j93S 10,45 

23 7 938 10,45 

23 7 938 10,45 

23/7 9.l8 10,45 

23 7/938 10,45 

2317ıff38 10,45 

23 7 938 10,45 

İstanbul Kız Ögretmen Okulunun yukarda miktar ve be
her kilo ve adet ve tahmin bedeHerile ilk teminat ve eksiltme 
saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar Kapalı Zarfia 
ekıiltmiye konmuştur. 

2 - !:ksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binaaında Liseler 
Muhasebeciliğinde topl•nan Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
ilk teminatlarını belli srün ve uatten evvel Liıeler tMuhasebecili
ği Veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret 
Odası vu.ikasını eksiltme zamanında Komisyona tevdileri, kapa
lı zarfların eksiltme k•nununa a-öre teminat makbuzu ve isteni • 
len belgelerle birlikte eksiltme saatinden bir Hat evvel Komis
yon Ba,kanlığına makbuz karşılığında vermeleri. 

3- isteklilerin fartnameleri Okul İdaresinden srörüp okuya-
bilecekleri ilan olunur. (-1280) 1-4 

imtiyaz Mlaİltİ Ye J'UI İfler:İ 
Direlrtiri: 1--n Girit 

Basdclıiı 7er: ARTUN Ba....ni 
Galata Billi .. 1o1mı1ı No. Jıl 

Sahife 3 

1 • 
Harici AskePİ Kıtaat ilanları 1 

Tümen birliklerinin i htiyacı i.çin 33350 kilo aade yatı kapalı 
zarfla ~ünakaaaya konmuştur. ihalesi 29.7 .938 cuma günü saat 
11 de lzmir Bornovada Askeri Satınalma •Komisyonunda yapıla
caktır. Umum tahmin tutarı 31682 lira 50 kuruş olup ilk temi· 
nalı 2376 lira 19 kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda srörü
lebilir. isteklilerin bildirilen ihale günü ve saatından bir saat ev
vel teklif ve teminat mektuplarını makbuz karşılığı izmir Borno
vada Askeri Satınalma Komisyonuna vermeleri. (78) (4271) 1-4 

• • • 
Eksiltmesinde talip çıkmadığından 32800 kilo ıadeyağı pazarlıkla 

satın alınacaktır. ,Pazarl ığı 11 temmuz 938 pazartesi günü saat 15 
le yapılacaktır. Muhammen bedeli 31980 lira, ilk teminatı 2398 lira 
50 kuruştur. Münakasaya işti rak edeceklerin bildirilen gün ve ta
yin edilen ı:: kıiltme saatinden bir saat evvel teminat teklif mek
tuplarını ve 938 senesine aid Ticaret odası vesikalarile Lüleburgaz
da Tüm Satmalma Komisyonunıt vermeleri (79) (4272) 

•• • 
Kor Mealrez Birlikleri için 20000 kilo Nohut açık eksiltme su

retile alınacaktır. İhalesi 26. 7.938 salı günü saat 16 dadır, Jık pey 
parası 180 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler hergün fstan
bul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor Satınalma Komisyonlarında 
görebilirler. Talipler kanunun 2 "ve 3 üncü maddelerinduki belge
lerle birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor Salınalma Komisyo
nuna müracaatları. 

Kor Merkez Birlikleri için 25000 kilo bulgur açık eksiltme su
retile alınacaktır. ihalesi 25.7.938 pazart: si günü saat 11 dedir. İlk 

1 pey parası 243 lira 75 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler 
hergün İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor Satınalma Ko
misyonunda görebilirler. Talipler kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki belgelerle birlikte be lli gün ve saatte Çorluda Kor Satınal
ma Komisyonuna müracaatları. 

Kor Merkez birlikleri için 20000 kilo kuru fasulye açık eksiltme 
suretile alınacaktır. ihalesi 22.7.938 cuma günü saat 11 etedir. fık 
pey par~sı 187 lira 50 kur~ştur. Şartnamesini a-örmek isteyenler 
hergün lstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor Satınalma Ko
misyonlarında görebilirler. Talipler kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor Sa-
hnalma Komisyonuna müracaatları. (80) (4273) 

* • • 

Vizede Piyade alayına aid 12 ton sadeyağıııa istekli çıkmadı
ğından yeniden eksiltmesi pazarlıkla yapılmak üzere 14.7.938 per
şembe günü saat 11 de pazarlıkla mübayaa edilecektir. Talip ola
cakların bildirilen gün v e saatte Vizede Satınalma Komisyonuna 
müracaatiarı. 

Demirköy Alayı hayvanatının 110000 kilo kuru ot kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 5500 lira, ilk teminata 
413 liradır. Eksiltmesi 29.7.938 cuma ğünü saat 11 de Vizede Sa
hnalma Komisyonunda yapılacaktır. Talip olacakların tayin kılınan 
gün ye saatte Vizedeki Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(81) (4274) 
* • • 

Kırklareli Tümen Birlikleri için Kırk bin kilo gaz yağı kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Muhammen fiyatı 21 kuruş olup, 
ılk teminatı 630 liradır . Jhalesi 23 temmuz 938 cumartesi llÜnÜ 
saat 11 dedir. istekliler şartnamesini hergün Tümen Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. Talipler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını belli a-ün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komisyonuna ver-
meleri. (83) (4276) 

E2Z 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibin· 

ce bir adet el pedal makinası pazarlık usulile satın ah· 
nacaktır. 

2- Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat teminatı 
22,50 liradır 

3- Pazarlık l.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler parasız ı olal·ak hergün sözü geçen Şu· 
beden alınabilir. 

5- Ekıiltmeye iştirak etmek isteyen firmalarm fiatsız 
tekliflerini münakasa gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine 
vermeleri laz.ımdır. 
6- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4073) 2-4 

• • • 
1- Karaaiaç barut deposunda mevcut 2000-2250 kilo 

kadar hurda çinko pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pazarlık 15.7.938 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
si Satış Komisyonunda yapılacaktır . 

3- Satılacak rıuıllar mahallinde hergün g5rülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona müracaatları. (4075) 3-4 

z 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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Maslakt<;! Pravantoryom binasında mevcut elektrik tesisatı ta
dil ve islah edıleceğinden pazarlıkla eksiltmesi 13 Temmuz 938 
çarşamba günü saat q 1 de Tophanede Levaz.ım Amirliği Satın 
Alma Komis~·onuncln yapılacaktır. Keşif bedeli 955 lira 20 kurut
tur. İlk teminatı 72 liradır. Keşif ve şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatta Ko .. 
misyona gelmeleri. (56) (4261) 1-3 

• * • 
Davutpaşa aske1i fırını ıçın yüz bin kilo fırın odunu 2:5 Tem· 

muz 938 pazartesi günü saat 11 d~ Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1200 lira, ilk teminatı HO liradır. Şartnamesi Komisyonda 
2örülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatta 
Korrisycuıa gelmeleri. (5H) (426-t) l-4 

• * * 
Tophane Askeri fırını için 400000 kilo fırın odunu 25 Temmuz 

938 Pazart~si günü saat 10,30 da Tophanede Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonunda açılc eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 4800 lira, ilk teminatı 360 liradır. Şartnamesi Komisyo;ı
dtı görülebilir. İsteklilerin kanuni v~sikalarite beraber belli aaalte 
Komisyona gelmeleri. (60) (4265) l-4 

* * • 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı mÜ~Sleııat için 609500 kilo 

tutuşturma odunu 25 Temmuz H38 pazartesi günü saat 12 de 
Tophanede Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7314 lira ilk temi
natı 518 lira 55 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif ın~ktuplilrıoı ihale 
saahndan bir saat evvel Komisyona vermeleri. (5h) (4263) 1 - 4 

• * • 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak 220 

ton sığır elinin 11 Temmuz 938 tarihindeki kapalı :ınrfla eksiltme
si vekiller heyetinin o baptaki kararı üzerine günlük çalışma saa
lııım 14 de kadar olmasından dolayı 12 Temmuz 936 Salı günü 
saat 12 de yapılacaktır. (63) (4268) 

• • * 

MÜNAKASA GAZETESi -
• • • 

İ<ıtanbul Levazım Amirliğine bağh müessesat için 104000 kilo 
patlıcan, 39800 kilo kırmızı domaleıı;, 10300 kilo bamya, t.J50 ki
lo ince büber, 3400 kilo dolmalık bilber, 9700 demet maydanoz 
25 Temmuz 938 Pa:zartcsi günü saat 11,30 da Tophanede Leva
zım aınirlıği Satıoalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeıi 

yapılacaktır . Hepsinin tahmin bede'i 7339 lira, ilk teminatı 550 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Anadolu 
ciheti ayrı İstanbul ciheti ayrı ihale edil~bilir. İsteklilerin kdnuni 
vesikalarile bC;raher teklif mektublarını ihale ıaatindeu bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (55) (4260) l 4 

"' * * 
Levazım Amirliğine bağlı müessesal için alınacak 180 ton me

şe kömürünün 15 temmuz 938 cuma günü saat 15,30 da yapılacak 
münakasası çalışma saatınm 14 de kadar olmasından 15 temmuz 
938 cuma günü saat 11,30 da yapılacağı. (62) (4267) 

* * * 
Maltepe piyade atış okulu elektrik tesisatının 11 temmuz 938 

günü yapılacak açık eksiltmesi çalışma saatl:ırının 14 de kadar ol
ması dolayısile 12 temmuz 938 salı günü saat 12,30 da yapıla-
cağı. (57) (4262) 

• • • 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak 340 

ton koyun elinin 11 Temmuz 938 tarihindeki kapalı zarfla eksilt
mesi vekiller heyetiuin olbaplaki kararı ü:ıerinc günlük çalışma 

sanlının 14 de kadar olmasından dolayı 12 Temmuz 938 Salı günü 
saat 11,30 da yapılacaktır. l64) (4269) 

••• 
Ordu .aıhhi ihtiyacı için 500 kilo naftalin 14 temmuz 938 per

şembe günü aaat 10,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunda paıarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahrr.in be
deli 125 lira ilk teminatı 18 lira 75 kuruştur. İsteklilerin belli sa-
atta Komisyona gelmeleri. (49) (..l 191) 2-3 

• • • 
İstabul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 11750 kilo 

Tereyağı kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlı

ğı 11/Temmuz 938 Pazartesi günü saat 11,30 da Tophanede Leva
zım Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Beher kilosu 
100 kuruş olup ilk teminatı 881 lira 25 kuruştur. ŞArlna:nesi ko· 
miıyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bel-
li 1aatte komisyona gelmeleri. (46) (4174) 2 2 

* • • 
Metriste bulunan Topçu atış okulunun on kilometre mesafeye 

gidip gelmek üzere iki otobüs kiralanacaktır. 

8 Temmuz 1 938 

İatanbul Komutanlığı birlikleri i9in 8. 7. 93g Cuma günü 11•' 
16 ve 16,30 da kapah zarfla münakasalım ilan edilen 180000 ~ 
lo sığır veya keçi c:tile (i(),000 kilo koyun etinin müoakasalal' 
yaz mesaisinin tatbiki hasebile ertesi günü "9.7.938 cuınartefl 
180,000 kilo sığır veya keçi etinin saat l 1 ve H0,000 kilo koY11 

etinin de saat 11,30 da ayni şerait dahilinde yapılacağı i!ao ol 
nur. (43) (4240) 

• * * 
İstanbul Komutanlığı birlikleri için 8.7.938 cuma günü •" 

15 de açık eksiltme ile ihalesi yapılacağı ilan edilen 10,000 I< 
pilavlık ve 6000 kilo çorbalık pirincin münakasası yaz mcsaisio 
tatbiki hasebile ertesi günü (9.7 .. 938 cumartesi) ayni şerait d 
bilinde saat 1.\ de yapılacağı ilan olunur. (44) (4241) 

Temizlik işleri ve diğer müesseseler hayvanlarına 10 
zumu olan 6691 ıo kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye 1<0 

nulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığmd• 
pazarlığa çevrilmiştir. Bir kilo arpaya 4 kuruş 75 santİ 
bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdiitl 
ğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yaı• 

vesika ve :l38:\ lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz ve! 
mektubile beraber 18.7.938 pazarif'Si günü saat 11 ~ 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( ~285) 

•• * 

Topçu ve fen takibat okulları hayvanatı için 35000 kuru ol H 
temmuz 938 cumartesi günü saat 11,30 dıı Tophanede Levazını 

IAmirliği Satınalına Komisyonunda pazarlıkla alın.acaktır. Tnhmiıı 
bedeli 765 lira ilk teminalı 57 lira 37 kuruştur. lsleklileriıı belli 

Pazarlıkla eksiltmesi 9 temmuz 938 Cumartesi günü saat 11 
de Tophanede Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonunda yapı
lacaktır Tahmin bedeli 1350 lira ilk teminatı 101 lira 25 kuruş· 
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi· 
kalarile beraber belli 1aatta Komiıyona gelmeleri. (51) (4209) 3- 3 

Keşif bedeli 6354 lira 38 kuruş olan Kadıköy ll ın' 
mektebinin tamiri açık eksiltme.re konulmuştur. Keşif e1 

rakile şartnamesı Levazım Müdiirlüğünde görülebilir. 1 
tekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan başka en 
5 bin Jirahk bu işe benzer iş yaphğma ve eksiltmed 
bir hafta evveline kadar Nafıa Müdürlüğünden alacaklS 
fen ehliyet vesikasiJe 476 lira 58 kuruşluk ilk temiıı' 

makbuz veya mektubile beraber 22.7.938 cuma günü si 
11 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. (İ) (4286) 

I 

saatta Komisyona gelmeleri. (61) (4266) 
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AY VADE İ 

SAT 1 S , 

Kredi ile mal alacak 

resmi ve hususi müessesat 

memurlarının çahştıklan 

mıntaka dahilindeki 

şubelerim ize haritaya 

naza ren müracaatları 

rica olunur. 

Harıtada 

Kırmızı • lstan b 1 
Siyah Beyoğl 

Noktah HHfü Kadıköy 
Mıntakalarını gösterir. 

Dikkat: 
-•, ,......, . """"' ,.p. 

Kredi muamelesini mıntakalarındaki şubelere yapbran müşteriler aldıkları bonolarla her hangı bir yerdlı 
YERLi MALLAR PAZARI şubelerinden alışveriş edebilirler. Pazalarımız; yalnız fiyatları ucuzlatmakla kal 
mış, kredi muamelelerinde de yeni kolaylıklar ve tehsilat vücude getirmiştir. . . ~ .-_- ... 



Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Kom. dan 
938 mali senesi zarfmda mekteb talebe ve tpansiyonuna aid 

IOOOOO parça çamaşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 25. 7.938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 
saat 10,30 da mekleb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. Be
her parçaııın muhammen bedeli 4,5 kuruş ve ilk teminatı 337,50 li
radır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere mekteb idaresine 
müracantJıırı. 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile isimleri aşağıda 

yazılı 5 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 22.7.938 cuma günü 
saat 1 ! de kapalı zarf usulilc A~karada idare binasında satınah
nacaktu. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarmda yazılı muvakkat temi
pat ile kıınunun ts.ıyin ettiği vesikalnrı, Nafıa müteahhitlik vesi · 
kası ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Liste 
N. 
l 

İsmi 
Muhtelif karfiçe çivileri 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

8845.50 66.1,42 2 
3 
4 

Döşemeci, camcı ve modelci çivileri 
Demir perçinler 
Hırdavat 

862.50 64,69 
4861,50 364,62 

5 Musluklar 
12530,00 939,75 
2812,25 210,92 

Kültür Bakanlığından 
_Kültür Bakanlığı için kapalı zarf usulile 50 aded dört gözlü 

çel~k dosya dolabı mubayaa edilecektir. Bu işin muhammen be
delı 6100 liradır . 

Nümune ve şa t ı u 
l r name er oakanlıkta ınevcuddur. Görmek isti-

yb~~ er her gün Bakanlık Levazım Direktörlüğüne müracaat ede
ılırler. 

ihale 13.7.938 çarşamba günü 11aat Hl da Bak;nlık levazımında 
toplanacak Komisyonda icra edilecektir. Talibler teklif mektup
larını muvakkat teminat makbuz veya banka mektupları~• diğer 
vıısaikle birlikte ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon R · l" • · ı kl d eıs ıgıne tevdi etmiş bu unaca ar ır. 

Balıkes'ır v·1- · D · • E - · d · A k . ı ayetı aımı ncumeeın en. 
_t çı ~ksıltrneye konulan vilayet nafıa dairesine aid bir adet 

mud eah~ıt ve beş adet fen memuru ve 15 adet mahruti amele 
ça ırı kı cem 21 ld b 

an adet çadır hususi 11artnamede yazı •iı e at 
ve evsafta ya ı k l 
b - _ pı ma ve 21 temmuz 938 tarihine rast ıyan perşem-

e 2'Unu ıaat 10 d 'h l · - -dd 1 k eksilt 8 1 a e cdılmek üzere 15 gun mu el e açı 
B meye konulmuştur. 

u çadırların m h 
natı 90 ı· d u ammen bedeli 1200 lira ve muvakkat temi· 

ıra ır. 

Harit G D Hnrta Genel Direktörlüğünden 
adet b ._

8 
kn . . rk. kıtası için iki ad<ıt dövme bakır kazan, bir 

a"'ır efgı b' d 
makinesi d .. t r, ır a et elektrikle çalışır 32 numara et kıyma 
6aplı kiir~k or ~det et bıçağı, yirmi adet saplı kazma, otuz adet 

Eksilt cksıltmc ile alınacaktır. 
Drk b' ıne l9.7 .938 salı günü saat lO da Cibecide harta Gn. 

' •nasında SA AL KO k M h . . . da yapılaca tır. 
ru,.t u ammen bedeli 248 lira, muvakkat teminatı 18 lira 60 ku· ... ur. 

Ek 
g - siltrneye gireceklerin teminatlarile birlikte yukarıda yazılı 

un ve sa t 
a te komisyona gelmeleri. 

. lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlügüııden: 
idare ihtiyacı için 200 adet testere bıçkı, 200 adet 

saplı çelik kürek 2000 adet ·saplı keser baltamn alımı 
açık ek k ' rneye onulmuştur. 

Eksiltme 26 7 938 l ·· ·· t I ') de lstanbul P · T. . ~ . sa ı gunu st:a - . 
T. Vılayet müdürlüğünde müteşekkil alım satını komıs 

Yonunda yapılacaktır. 
Muhanınıeu bedel 590 lira, muvi.ıkkat teminat 4:! lira 

50 ~uruştur. 
lstcklile · ı ·· 1 • d ~ rın şartnameyi görmek üzere ça ı~ma ıun erm· 

t "e d rnezkur müdürlük idari kalemine, eksiltme gün ve saa· 
ın e muvakkat teminatlarile birJikte komisyona müra· 
caatları 

Harta Genel Direktörlüğünden 

k ~arta Genel Direk. için 5.7.38 salı günü saat 10 da 
e sıltm · ı· ı· 30 d t G csı Yapılacak olan 14 adet nvar cetve ı, , a e 01

.Yenin sürgülü hesap cetveli, 'l.7 adet Deklinatuvarın 
~ksıltmesine talip çıkmadığından eksiltme 20.7.938 çarşam· 

a günü saat IO da yapılacaktır. 
Eksiltme Cebecide Harta Genel Direk. binasında Sa· 

tıııalrna Komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 92() lira muvakkat teminatı 7 3 lira 50 ı kuruş olup makbuz veya banka mektubu kabul olu· 

nur. 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kocaeli Ceza Evinden: 
. Kocaeli Ceza e vinin 1 Haziran 938 tarihinden itibaren 31 Ma

!1• 939 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı bulunan 10.") bin kilo 
ıkincı n . k 3 d" 't"b . . - ·ı evı e mek 21 6 9 8 tarihin ın ı ı aren yırmı gun l\ra ! e 
ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuttur, ihale l 1 7 ~38 Pa
:ıarteai günü saat 15 dedir. 

T ·diplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu ola ıı 585 li
ra hluvakkat teminat akça&ı veya bir banka mektubunu 2490 sa· 
;ılı artırma eksiltme ve ihale kanunundaki sarahat dairesinde 
t eklifnarneye eklenerek ihaleden bir saat evvel C.M.U. liğinde 
Oplanacak_ komiıyonn ver.neleri ve fazla tefsilıit almak ve şart
~~ıneyi 2'Örınek istiyenlerin ceza evi direktörlüğüne mGracaatlatı 

an olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyoaundan 
İhale günilı talibi çıkmadıjından İıtanbul Komutanlığına bağ· 

lı Gümüşsuyu ve Haydarpaşa hastaneleri için satın alınacak mik
tarlarile muhammen tutarları ilk teminatlarile ihale saatleri ve 
münakasa şekilleri aşağıda ı-österilf'!n tereya~ile tavuk ve pilicin 
pazarlıkla ihalesi 16 Temmuz 938 cumartesi gün6 yapılacaktır. 

Cin.si Miktarı Muh. Tutarı ilk Te. İhale Münakasa 

Tereyağı 

Tereyağı 

Tavuk 
Piliç 
Tavuk 
Piliç 

Kilo Lira K. L. K. Saatı Şekli 
1400 1680 126 8,30 Pazarlık 

1825 2190 165 8,45 .. 
4500 adet 2745 
1500 • 540 
3650 ,, 2226 50 
1825 ,, 657 

246 
217 

9,00 
9,15 

" .. 

938 pazartesi günü saat S 1 de Tepecikte Emrazı Sariye 
hastanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat olar~k para ve para rrahiyetindeki ev
rak komisyonca alınnııyacağından isteklih.r ihale günün
den evvel teminatlarını İzmir malsandığma yatıracaklar. 

Cinsi Muvak. teminat Alınacak mik. Tutarı 

Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
Kok semi kok 

kuruş kilo kuruş 
5400 6000 72000 
45CXl 4000 60000 

20250 6000 270000 
12600 70000 168000 

* * * 180 t. sıj'ır veya keçi eti.60t. koyun e t-. 10 t pi lavlı k ve 6 t 

Bornova Askeri Satınalma Koıniı.yonuundan: 1 
çorbalık pirinç alınacaktır. Bak: İst. Konut. S. A. K. ilıirılarına . 

Bornovadaki birlik senelik 20200 kilo sıgır eti burma veya 
kısır koyun yahud kuzu veyahu~ burma keçi eti ihtiyacı ka~a~ 
zarfia münakasaya konmuştur . ihalesi 26 temmuz 938 salı gunu 
saat 11,30 da yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 5656 lira olup 
ilk teminata 424 lira 20 kuruştur. Şartnamesi laer ıün komiıyon
da görülebilir. 

Sığır eti burma veya kısır koyun yahud kuzu veyahud burma 
keçi etlc:rinden birine teklif edilen fiatlardao hangisi daha ucuz 
olursa o cins et talibine ihale edilecektir. 

Ankara Valiliğinden: 
Onuncu yıl yatı okultl" talebesinin iaşeleri için muktazi erzak 

796: lira 50 kuruş muhamm~n bedel üzerinden kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün kültür direktör
lüğüne ve ihale günü olan 25.7.938 pazartesi günü saat 9 da kıı
nuni tarifatına göre tanzim edecekleri teklif mektublarını vila
yet daimi encümenine vermeleri. 

• Kızılcahamam yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi • • 
erzak 5746 lira 50 kuruş muhammen bedel üzerinden kapalı zarf-
la eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün kültür direktör
lüğüne ve ihale günü olan 25.7.9.}8 pazartesi günü 1aat 9 da 
kanuni tarifatına göre tanzim edecekleri teklif mektublarını 

vilayet daimi encümenine vermeleri. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden 

Mali sene sonuna kadar mektebe lüzumu olan 4500 kilo sade· 
1 

yağ münakasa ile alınacaktır. İlk teminat 303 liradır. Şeraiti 
öğrenmek isteyenler Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumunda 
görebilirler. İhalesi 11.7.938 pazartesi günü saat 13 te gene ora
da yapılacaktır. 

Kars Cumhuriyei Müddei Umumiliğinden: 
1 Kars ceza evi için 939 Mayıs ayı nihayetine kadar 

yevmi ihtiyacı nisbetinde fabrika !kinci nevi buğday unun- ,. 
dan mamul ve beheri 960 gram olmak üzere 92000 kilo 
ekmek kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • [ 

2 Ekmeğin beher kilosu sekiz kuruştan tahmin bedeli j 
7860 liradır. I 

3 İhalesi 11 Tammuz 937 tarihine müsadif pazartesi 
künü saat 14 de Kars C. Müddei Umumi)~ ~airesindc 
yapılal·aktır. 

Muvakkat teminat miktarı yüzde yedi buçuktan 690 
liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Tuğay birlikleri hayvanatı 'iyeceği için 291.000 kilo 

yulaf kaplllı zarf usulil~ eksiltmeye konulmuştur. 
İhale günü 25 temmuz 938 pazartesi günü saat 15 tedir. 
T.:ıhmin edilen bedeli 10185 lira teminat muvakkatesi 

763 lira 88 kuruştur. 
T liblerin ihale günü muayyen saattan bir saat evve

line kadar teklif mektublarını komisyona vermiş olması 

şartlır. 

Beher taksiti 97 .000 kilo olup temmuz, ağustos ve ey· 
lül aylarında alınacaktır. 

Mahalli teslim kıtaatın bulunduğu mahalde anbarlardır. 

* Cebeci hastanesi ve harp okulu ihtiyacı olan 75 bin • * 
kilo südiin kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiat 
p.ıhah gnrüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 12 temmuz 
938 saat 10,30 da Ankara Lvz. amirliği Satmalma ko. da 
yupıtacaktır. Muhammen bedeli 12375 lira ilk teminat 
928 lira 12 kuruştur. Şartnamesi hergün komisyondan 
görülür. Kanuni vesika ve tem inatla belJi vakıtta komis
yonda bulunulması. 

Çanakkale Vilayet Daimi Encümeninden: 

Alınacak crzakııı cinsi asgari kilosu M. bedel 

Batunı gazyağı (birinci nev'i 
27 kal,..ın kuau sebze 
16 ,, Yaş ,, 
Yumurta 
Öküz başı marka çamaşır çividi 
Tavuk 
Balık 

kilo lira k. 

1500 285 
11580 2927 
5000 643 50 
3000adet 60 
800 ,, 16 
200 100 
200 100 

muvak. t. 
lira k. 

22 
2rn 
50 
04 
01 20 
07 50 
07 50 

Çanakkale memleket hastahanesinin 938 hazirandan mayis 939 
nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda cins ve mıktarı yazılı me
vaddı iaşenin ihalesi 23.7.938 perşembe günü eaat 15 de açık ek
siltme suretile daimi encümende yapılacaktır. 

lımir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden: 
Hastanenin 938 mali se esi yevmi ihtiyacından aşağı

da yazılı dört kalem erzak ve sairenio eksiltmesi on gün 
müddetle temdit edılmiştir. Şartnameler hergün hastane 
başhekimliğinde görülebilir. Açık eksiltme 11 temmuz 

* • * 
669140 kilo arpa satın alırıacakiır. Bak: İst. Beled ilanlarına. . 

* • 
~t, ekmek, yumurta, sabun v. s. erzak alınac;ıktır. Bak. İıt. 

Kız öğretmen okulu satınalma komisyonu ilanlarına. 
.. ... 

5 k l b 1 k B k 1. t Lvı. amir. satınalma ko· a em o;c ~c a ınaca tır. '.l : s . 
misyonu ilanlar aıııt. 

.... 
Kuru ot, sığır ve keçı eti alınacaktır. Bak: İst. Levz. amirliği 

aatınalma komiıyouu ilinlarına. 

* • • 
J~~ı) kılo sad eyağ , 2) ton no ıut , 2) t. bulgur, 20 t. kuru fa· 

sulye sade yağ ve kuru ot alınacaktır. Bak: Harici ask . SAK 

ilanlarına. • 

• ' Tt - On eeews 

MÜZAYEDELER 
Devlet Orınan l,ıetınesi Karabük Revir Amirliğinden 

Aşağıda listesi yazılı arabalık kayın kerestesi revirimize bağ· 
lı büyük düz ormanında yol kenarına istif edilmiş bir halde sa
tılacaktır. 

Orman Karabük istaoyonundan 24 kilometre uzaktadır. . 
7191 adet obut 386 ok 518 talpa 70 kısa talpa 199 metre mı

kab 421 deıimetre mikibıdır. 
Yerinde ve istifte 13 lira muhammen bedelie açık artırmaya 

konulmuştur. 

isteklilerin 12 temmuz P38 günü saat 16 da bedeli mecmuunun 
yüzde 7,5 niıbetinde teminatile Karabük revir merkezinde hazır 
bulunmaları. 

Cinsi Geni,lik kalınlık 
Kısa obut 8 7 
O but 7 
O but 8 
O but R 
Ok 9 
Kısa talpa 28-16 
Talpa 27-16 

6 
7 
8 
9 
8 
8 

Boy Adet 
3.50 199 
4 211 
4 4123 
4 2658 
3.30 386 
2 .40 518 
1.20 10 

Yekün 

Metre rnikib 
3 
3 

92 
68 
10 
20 

199 

Desimetre 
800 

• 545 
355 
044 
317 
017 
381 

2459 

İstanbul Komütanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Nakliye taburunda bulunan 16 adet seyyar mutfaklar 

satılacaktır. Açık arttırma ile ihalesi 25 temmuz 938 pa· 
zartesi güırü saat 11 de yapılacaktır. Muhammeri tutarı 
48 liradır. İlk teminatı 4 liradır. Şartnamesi hergün ko
misyonda görülebilir. 

Sarıyerde vapur iskelesi yanında meşhur 

CANLI BALIK 
LOKANTA ve GAZiNOSU 

Bu senenın yenilikleri: 

Denize uzanmış genış rıhtım, büyük daıı s yeri. 

Meşhur viyolonist 

MARTHA AMATI nin idaresinde 

Temiz Servis - Nefis Yemek - Latif Manzara 
Boğaz içinin en taze ve en nefis balıkl :ırı ve 

istakozları her zaman mevcuttur 

Geç vakıta kadar otobüs ve vapur 
tcınin edilmiştir 

1 TELEFON 

J-rz•z•z, rz ... 
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Quotidieo des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

G AZ E TESİ 
---····--

• ADMINISTRA l"ıu~ 

Yoghourtchou Han 
ler Etal'e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T616phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

·~ 

Pour la Publicit6 ı'adre11er 
i J' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaıe T616graphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertcs Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
a1adjudicat . 

Prix 
e1timatif Jours 

Cautioa. Lieu d'atijudication et du 
prov iıoire Cabier des Cbargeı 

~------~----------------....;.-----------------~~---------~ 

Heure 

Constr--.ıction-Reparatic.•n·- Trav. Publics-Materiel de Con~uction-Cartographie 

Construction batiment ecole Primahe 8 Adana (aj.) 
,, bain a Kepsute (ap. 

Reparation pont Dikme. 
n bat. llem• ecole Kadikeuy 

Concours pour monument Ataturk a Mersine 
Prolo111ation canal principal pour irrigation Seyhan 

(cah. eh. L. 29,90). 
Construction batisae aviaton a Kechan (cah. eh. 

L. 1). 

Puhlique 
,, 

Pli cach 

• 

4167 -

546 14 
6354 38 

598165 -

4077 94 

312 -

41 -
476 58 

216n 

Preıid. Maiıon du Peuple Seyhan 
Municipalite Kepıute 

Com. Permanente Vilayet Kara 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Oir.Ecom. ,, n 

Municipalitc Mersin 
Mia . Trav. Pub. Oir. Hydraulique 

Ligue Aviation Kechao 

12-7-38 9 -
11-7-38 
13-7-38 15 
22-7-38 11 

Juıqu'au 1-11-38 
28-7-38 12 -

25 7-38 16 -

Produits ~'himiques ~ Pharmaceutiques · lnstruments San_!taires-F ourn?ture pour Hôpitaux 

Articlu pharmaceutiques : U lota. Pli cach 6050 453 75 Com. Ach . lnteadance lst. Tophane 26-7-38 

Electricite-t)az-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Ampoules electriques (aj.). 
lnıtallation electı-ique a l'ecole de tir Maltepe (aj .) 
Rep. installation electrique au preventorium Maslak Gre a gre 955 20 

Habillement -- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Coıtume p. portefaux (aj) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Semi·coke : 70 t . (ai.). 
Petrole: 1,5 t. 
Benzine : 200 bidons 
Petrole : 40 t . 
Bois pour four : 40U 
Charbon de boiı : 180 t . 
Bois, houille et coke. 

• • 609,S t. 
n pour lour : 100 t . 

Boia: 318750 k. (aj.) 
Motorine: 80 t . 

Divers 

Tentes 21 p . 
LeSlivaıe linge : 100000 p . 

Scieı : 200 p.- Pellea avec manchea : 200 p.- Do· 
loire : 200 p.· Hacbe avec manche : 200 p. 

Regles lnvar : 14 p .- ld. Goliet : 30 p.- Declina
toiru : 27 p. (aj .). 

Provi sions 

Legumes : 6 lotı 
Foin : 35 t . 
Viande de boeuf : 220 t . (aj.). 

,, ,, mouton : 340 t. (aj.). 
Beurre : 32,8 t . 
Pois chiches : 20 t . 
Bles concauea: 25 t. 
Haricotl secs : 20 t. 
Beurre : 12 t . (aj }. 
Foin : 110 t. 
Beurre : 33350 k. 

Poisaons, oeufs, pouleı, legumea et autre provisions 
Beurrc: 8.8 t. 
Viande de boeuf: 54 t. 
Pain: 92 t . 
Beurre: 4,5 t. 
Orre: 669, 140 k. (aj.) 
Pain, viande, ıucre et lerumca 
Avoine: 25040 k. 
Lait: 6 t.- yoghourt: 4 t .- viande de mout1>n: 6 t.-

(aj.) 
Viande: 20,2 t. 
Proviaion et legumes 
Pain, riz, lait, yorhourt, .avoo viande et legumes 

Proviaion 
Proviıion 

Lıit pour hôpital Djebedji et ecole de guerr• 
75000 k. 

AYoİne : 291 t . 

B) Adjudications a la surenchere 
Cuisines ambulante1 : 16 p. 
Tôles de fer, ta11eı en porcelaine ete. 

Publique 

• 

Pli cach 
Publique 

Pli cadı 
,, 

Publique 
Publique 

Publique 

il 

n 

Pli cach 
Gre a gre 
Pli cach. 

Gre a gre 
Publique 

.. 
n 

Gre a gre 
Pli cach 

n 

Publique 
Pli cach. 

,, 
n 

Gre a gre 
Publique 

Publique 

Pli cach. 
Publique 
Pli cacb . 

• 
" Gre a gre 

Pli cacb 

Publique 

" 

1680 -
285 -

4800 -

7314 -
1200 C--

5600 -

1200 -

590 -

920 -

7339 05 
765 37 

31950 -

5500 -
31682 50 

8800 -
r15120 -
7361) -

5656 

7961 50 
5749 50 
123'75 -

10185 -

48 -

72 -

126 -
22 -

630 - · 
360 -

548 55 
90 -

420 20 

90 -
337 50 

42 50 

73 50 

550 -

2398 50 
180 -
243 75 
187 50 

413 -
2376 19 

660 -
1134 -
690 -
303 -

2383 81 

96 53 

424 20 

928 12 

763 88 

4-

Municipalite Balilceıir 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 

A sıociat. P ortefaux lst. Sirk . 
MizanogloQ han 

13-7 38 
12-7-38 
13-7-38 

Chef Med. Hôp. Malad. Contag. lzmir 11-7-38 
Vilayet Tcbanakkalc 23-7-33 
Dir. Comptabilite Privt>e Tchanakkale 11-7-38 
Com. Ach. Oiv. Kirklareli 23-7-38 
Com. Ach. lnt. lst. Tophane 25-7-38 

" 
15-7-38 

Com.Acb.Ec. Normale Jeunes Filles Ist. 23-7-38 
Com. Ach. lnt . lıt. Tophane 25-7-38 

" Coa. Ach. Universite lst. 
Com. Ach . Lutte Contr. Fievrea 

lntermit. Kadilceuy Rue Moda N. 91 

Vilayet Balilceair 
Com. Ach. Ec. lnr. Gumuchıouyou 
Oir. P. T. T. lııtanbul 

Dir. Gen . Cartographie Ankara 

Com. Ach . lntend. Ist. Tophane 
,, 
,, 
n 

Com A ch. Oiv. Lulebourgaz 
Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 

,, 
,, 

Com. Ach . Milit. Vize 
,, 
,, Bornova 

Vilayet Tchanakkale 
Com. Ach. Place Forte Tchanak . 

" 
,, 

Procureur G en. Kars 
Ligue lnstruction Turq11e Nouroıımanie 
Municipalite İstanbul 
Dir. Crecrc Balikeıir 

25-7-38 
14-7-38 
22 7-38 

2 1-7-38 
25-7-38 
26-7-38 

20-7-38 

25-7-38 
9-7-38 

12-7-38 
12-7-38 
11-7 38 
26-7-3~ 

25-7-38 
22-7-38 
14-7-38 
29-7-38 
29-7-38 
23-7-38 
11-7-38 
18·7-38 
11-7-38 
11-7-38 
18-7-38 
20-738 

Vilayet Mani111a 
Chef. Med. Hôp. Malad. Contag. 

14-7-38 
İzmir 11-7-38 

Com. Acb. Milttaire Boanova 
Oir. lnatitut. Agricole Ank. 
Com. Ach. Ecole Normale Jeuueı 

Fillu lst. 
Vilayet Ankara 

,, 
Co•. Ach. lnt. Milit. Ankara 

" 

Com. Ach. Command. lst. Findilcli 
Oir. Douanes lmporta ti on lzmir 

20·7-38 
22-7-38 
23-7-38 

25-7-38 
25-7-38 
12-7-38 

25-7-38 

12-7-38 
18-7-"i8 

11 30 

15 -
12 30 
11 -

16 -

11 -
15 -
15 -
11 -
10 30 
11 30 
10 45 
12 -
11 -
15 -
10 -

10 -
10 30 
12 -

10 --

11 30 
11 30 
12 -
11 30 
15 -
16 
11 
11 
11 
11 -
11 
ıs 

16 
16 
14 
13 --
11 
10 
11 
11 

11 30 
9 14 

10 45 

9-
9 -

10 30 

15 -

11 
15 

Avis Officiels 
Du Ministere des Travau~ 

Publics 
Par suite du changemeot des heures de service 1 

les Departemeots Officiels, l'heure de l'adjudicatioO 
tuyaux en fonte et de Jeurs accessoires, adjudicatioıt 
dev ait a voir lieu le lundi l 8 Juillet 938 iı 15 b .. j 

rameoee a 11 h. du meme jour. 
Ceux qui participeront iı l'adjudieation doivent 

mettre leurs offres Je meme jour jusqu'a JO heures. 
(21 &2) ( 4120} 3 

A la suite du chaogement des heures de service 
les de\)artements officiels, la date de l'adjudicatiol 
deux machioes d'emilsion et d'un emiJgateur, qui ~ 
avoir lieu le lundi, l.8.938 a 15 heures, a ete reri 
12 h. 30 ·du meme jour. 
, Ccux qui desirent participer a cette adjudic 

doivent remettre leurs offres le meme jour, au plu• 
: jusqu'a J ı h. 30. (2223) 4160 ,; 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

120 tonnes fiJs telegraphiques et 2 toones de fil• 
ligature d'une valeur estimative de Ltqs.17.160 seti 
chetees par voie d' adjudication sous pli cachete le 
1-8-938 a 11 h. au local du Ministere des Travau1 
bJics a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remel 
la Presidence de la Commission au Service des AP 
visionnemments de notre Administration le jour de 
djudication jusqu'a IO h. leurs offres une garantie ~ 
soire de Ltqs. 1287 les certificats exiges par la loi 
certificat de competence delivre par le Minister• 
Travaux Publics 

Les cahiers des charges sont distribue'i gratuitel 
a Ankara par le Service des Approvisionnemnients 
;1~;!arpacha par le Bureau de Reception. (4148~ 

MÜT-EAHHİTLERİN TAKVİMİ ( 
~ . Memento ae.5 ~ournissel:Ws · 

Cumartesi 9.7.938 

Lavamarin kömürü (Ask. Fabr. Um. Mlld .) N. 735 • -.. 
Yulaf (Ulleburga:ı: Tüm) N. 736 
Kayabey ilk mektebine ilaveten paviyon inş. (Balıkesir Vil 
Çamaşır yıkama {Ank. Hukuk Fakültesi Müd.) N. 741 
Odun (Ank . Hukuk Fakültesi Müd.) N. 741 

:· 

• 

Kok ( ,. n n " ) N. 741 K 
Sadeyat (Ank. Lvz. SAK) N. 741 
Bulgur ( " ., " ) N. 741 
Tüfenk kayışı (İst . Güm. Muh. Ge'Oel Kom. SAK) N. 743 A 
Mahmuz kayışı ("• ,, ,, ,, ,, ,, ) N. 743 K 
Mıh N. 1-3 ve 4 ( .. ., .. ,, ,. ) N. 743~ s 
Kantar 50 ve 100 kiloluk (İst. Gümr. Muh. G. K . SAK) .f E 
Soba rozası , kömür kovası, soba masası, kürek, kondükfV S 

ri (0.D.Y. Haydarpaşa) N. 738 T 
Font boru 100 m/m (İnhisarlar U. Müd.J N. 744 
Soğan (Balıkl'ıir Ask. SAK} N. 750 
Otobüs kiralanması (Tophane Ln SAK) N. 750 
Et ve pirinç (lst. Komut.) N. 751 
• Köhne muşamba ue varil (İıt. Beled.) N. 751 

---...ı•ı...__,l,Q,;J!u::&:G~---

Samedi 9-7-1938 

Charbon lave mari11e (Dir. G en. Fab. Mil. ) No 735 
Avoiae (Oiv. Lulebourgaz) No 736 
Constr. pavillon iı l'ecole a Kaya bcy \ Vil . Balil.esir) No 
Lavare lessive (Dir. Faculte Droit Ankara) No 741 
Bois (Oir. F.aculte Droit Ankara) No 741 
Coke ( ,, ) No 741 
Beurre (Com Ach . lntend . Ankara) No 741 
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Ble conca11e ( ,, ) No 741 
Courroie de fusil (Com. Ach. Comıaand. Gen . Sur. Oouan IJ1 P, 

'r' Courroie d'aperon ( n 

Clous N. 1·3 et 4 ( ,, 
Baıcules de 50 et 100 k. ( ,, 
Seau, table et pelle pour poele et lanternes de conducteıl 

Fer Etat) No 738 
Tuyaux en fonte (Dir. G en. Monopoles) No 744 
Oignon (Coa. Ach. Mil. Balilccsır) No 750 

J 

Location autobus (Com. Ach. lntend. Tophane) No 750 
Vlande et riz (Command. lııtaabul) No 751 


