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r, L ., ABONE ŞART ARI: 
Türkiye icin Kuru' 

3 A YLIGI 450 

1 6 " 850 
12 .. 1500 

F.ı·nebı memleketler ıçın 1 
12 aylığı 270(1 

:Sayısı S kuruş 
Resmimakbuz mukabili olına~ 
yan tedi}'at makbül değildir . --

PERŞEMBE 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

GAZ ET 
-----·-

13 lkincikanun 1938 

r İDAREHANE. -ı 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

1 
No. 3 ve 4 

Gal. ta, Perşembe pazara 

1 

İLAN ŞARTLARI 
lduehanc~izde görüşülur 

l_ 
Telgr.: Jst. MÜNAKASA 

Telefon : 49442 J 
Posta kutusu N. 1261 ~ 

Umum üteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır .... 
asa raz iiiitfE T 7F7 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi - -- Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasalar 

inşaat, Tamırat, Nafia işleri, MaJzem!!.....l-larita 

Malatyada cezaevı inşaatı 
l<alccık knııııbasına yap . içme suyu yolu ınşııatı 

kapalı 1:. 75457 9l3 5023 -

( art :L25 kr) (tenıd) 
ruş ukflmct konağı ikinci kat ınşaatı 
skclc tamirı 
Bır sayıl L d . t•· - .. t . B ı açı,. enız. mo orunun amırı 

aşmud. bınıısı bahçesinde yap. müskira &atış de
posu ınşaatı 

,, 

,, 
aç. ekı. 

" 
" 

18320 99 1367 -

21135 50 1577 66 
2738 9j 205 42 
2024 - 152 -
5596 10 419 70 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: Hastane Lev. 

Rontge cihazları Helıdon, Sımens. Dbleks ıl Or
deka Rocaterael (Mersın Memleket hast ıçin) 

aç. eks. 8600 - 625 -

Elektrık-·Havagazı-K lorifor (tesısal ve malzemesi) 

~ltrıpul: 13011 ad. 
B ~ktrık laboratuvarında ;.ııp tadil"t 
·~Vekllot bınasında yap asansör ışı {ş rt 22 kr) 
(tenıd) 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v s. 
F ıldiko11 fanıln: 8 00 ad 
Pııa alık eı:: 23200 m. 
8•ttıınıyc: 1700 ad. 
Mındcr ve yastak kılıfı: 9211 ad. 

~baa işleri Kırtasiyc-Y Rzıbane Levazımı 
~atbaa mah~emeai: 29 çeşit 

Mahruk t, Benzin, Makıne 
!\ok konıuru: 209 t. 

~ 
A.ro>:. 1 () oz. ad. (temd) 
M 'l•Jcn ı esı: 1500 ad 
V ll telif edevat 

•~on akümuiatörlerı içın ebonıt kutu) rı ıle cbo 
F nıt levhaları ve çubukları (yerli ve cenabı mamul.) 

reze M ma ıncıi: 1 ad . 
arsı)y tıpi kırcmit· 20582 ad. - mıhya kıremit: 
442 •d . 

~ak, Zahire. Et, ~ebze v. s. 

~•dcyağ: 15 t. 
S ~ru 'l m: 12 t. 
But: 25 t 

lJ U~day: '2000 t. 
8~llınru balık: 650 k .• torık balık: 925 k. - kal

an balık: 375 k. - kefal: 400 k. - mercan: 75 k. 

~ Müzayedeler 
Spor ot b ı· 0o:ıo ı ı, ev enkazı yazı aıakınt'!li, köhne 

ef}'a ' 
'4 .... ". 1 

' sa •purya, ıandal v.11. 

aç. eks. 

n 

paz. 

kapalı z. 

" ,, 
paz. 

6077 94 
1041 81 

4455 -

5600 -
5568 -

28900 -
6389 63 

aç. cks. 1300 

kapalı z. 5538 50 

pu. 5500 
aç. eki. 1200 
kapalı z 20442 -

" :..!3365-18500 

~..,5 85 

78 15 
334 13 

1 o -
-117 tıO 

'2767 50 
480 

97 !>O 

415 39 

91 
1S33 15 

17!>~~.38 1387,50 

aç. eks. 1550 - 117 
beh. O 07 

kapalı z. 12000 -
aç. eks. 2108 75 

n 3000 • 
paz. 62500 ve 62500 
aç. eks. 1035 

aç. rt. 

" 

900 
158 16 

225 -
93i5 -

77 62 

-
Müracaat yeri Gün -------

MAldya Nafıa Müd. 
Kalecik Beled. 

Muş Defterdar. 
l:ımir Lvz. SAi\ 

Gümr. Mub. G. K. lst. SAK 
Ankara İnhiı. Başınüd 

Mersin Vililyelı 

Deniz Lv.ı. SAK 

Yükıı. Müh. Mekt. SAK 
Nnfıa Vekaleti 

28·1-38 
25-1-38 

26-1·38 
27-1-38 
29-1-38 
17-1-38 

21-1-38 

28· 1-38 
17-1-38 

14-1-38 

Tophane Lvz. SAK 28-1-38 
n ~5-1-38 
., 25-1-38 

Güm. Muh. G. Komut. SAK 31-1-"38 

Saat 

14 -
14 -

15 -
15 -
11 

15 -

15 -

14 -
14 -
ıs 

15 -
10 
15 30 
11 -

Jndr. Gen. Komut. Ank. SAK 29-1-38 10 

Ank. PTT Müd. 

lzmır Vılayetı 
lstanbul Komut. SAK 
D. D. yolları Ank. H paşa 

,, 

Harıta Gen. Dır. Ank. 

Keşan Kaymakamlı " 

Dıyarbekir Ask. SAK 

" 
lstanbul Komut. SAK 
Kırldueli Tüm. SA.K 
Ankara Y ahlı Okul. SAK 

Dıyarbekir Defterdar. 

17-1-38 15 -

pazarte~i perşembe 
24-1-38 16 -

1·3 38 15 30 
2·3-38 15 30 

14-2-38 14 -

22-1-38 10 -
19·1-38 15 
28·1-38 l6 -
26-1-38 11-15 -
17-1-38 15 30 

20-1-38 10 -

Deniz Bank iz.mir Lim. lşlt. 17-1-38 15 

o 1 r .TZEZiil 

•• 
) M NAKASALAR 

i şaat - Tamirat-Nafıa i leri ve Malzemesi-Harita 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

28. ı .938 cuma günü saat 15 te Malatya nafıa daire
sinde 75457.98 li~ keşif bedelli Malatya cezaevi inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş{eri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasası ile buna müte
ferri diğer evrak bergün Nafıa Müdürlüğünde ıörülebi
lir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklil~rin teklif mektubları ve en az 40 bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahhitlik ve ricaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarını 28. J.938 cuma günü saat 14 e kadar 
Malatya Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

İzmir Lv. amirliği Satınalma Alma Reisliğinden: 

t - Müstnhkem mevkinin göstereceği yerde tamir etti
rilecek 2738 lira doksan kuruş bedel keşfi iskele tamiri 
açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2- İhalesi 27. 1.938 perşembe günü saat 15 tc 
İımir levazım amirliği satınalma komisyonununda 
caktır. 

kışlada 
npıla-

3- Teminat muv·ıkkata akçası 205 lira 42 kuruştur. 
4 - Şnrtnan,1e ve keşifname ve resimi hergün komis

yonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 ~ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona gelmeleri. 

Muş Defterdarlığından : 

1-Keşif bedeli 21035 lira 50 kuruş olan Muş hüku
met konaiı ikinci kat inşaatı kapalı zarf uıulile 26. 1 ı .937 
tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

2-İsteklilerin bu işe ait: 
A-Eksiltme şartnamesi: 
B-Mukavele projesi: 
C Bayındırlık genel şartnamesi 
O-Yapı işlerine ait ıcnni şatname 
E -Metraj keşif ve ~dlsilei fiat cetveli 
F-Projeyi 
Muş Defterdarlığında görebilirler. 
3-Eksiltme 26. 1.938 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat 15 te Muş defterdarlığında yapılacaktır. 
4-Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1577 lira 

66 kuruş muvakknt teminat vermesi ve bundan başkada 
Nafıa vekaletinden verilmiş yapı müteahhitliği ehliyet ve· 
sikasile 937 yılına ait ticaret odası vesikalarını göster· 
meleri şarthr. 

6-Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Muş Defterdarlık dairesindeki 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veril
melidir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet uçuncü 
maddede yazılı saata kadar gelm~ş olması ve dış aarf1n 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Pos
tada olan gecikmeler kabul olunmaz. 

Kalecik Belediye Reisliğinden: 

1-14.1.938 tarihinde ihalesi yapılacak olac içme su
yu yolu inşaatma aid ilanlarımız şartnamede tadilat ya
pılması hesabile iptal edilerek 10.1.938 tarihinden 25. ı. 
938 tarihine kadar yeniden kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konulmu~tur. 

2-Keşif bedeli 18320 lira 99 kuruştur. 



3-Proje, keşifname ve şartnamesi 225 kuruş muka· 
bilinde Kalecik Belediye reisliğinden alınabilir. 

4 -- Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin fenni ehliyet 
haiz olmaları şarttır. 

5 -isteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki şartları baiı olmaları lazımdır. 

6-Muvakkat teminat miktarı 1367 liradır. 
7 - T aliblerin teklif mektublarım 25. 1 .938 günü saat l 4 e 

kadar Kalecik Belediye encümenine tevdi etmiş olmaları 
la'zımdır. 

8 -İhale 25. 1.938 tarihinde saat 15 te Kalecik Bele
diye encümeninde yapılacaktır. 

Ankara lnbisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Baş müdürlüğümüz binası bahçesine yaptırılacak müs
kirat satış deposunun 5596 lira IO kuruştan ibaret keşif 
varakasına göre inşası resim, plan, fenni ve idari şartna· 
meleri veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 17 .1.938 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 de Bankalar caddesinde İnhisarlar baş mü
dürlüğü binasında müteşekkil komisyonda icra edilecektir. 

Talihlerin tayin gün ve teren ı:esmi vesikalarile ve be· 
deli saatte fenni ehliyet ve liyakatlarını gösmuhammenin 
yüzde 7,5 u olan 419 lira 70 kuruş ilk teminat paralarile 
birlikte komisyona müracaatları lazımdır. 

Yapılacak inşaatın keşif varakası, resim, plan ve şart
nameleri hergün satış şubemizde görülebileceği ilan olunur. 

Giimrük Muhafaza Genel Korııutnnlığı İstanbul 
Satınalm Komisyonundan: 

1 sayılı açık deniz motörüniin güverte tamirinin 29.1. 
938 cumartesi günü saat t 1 de açık ek iltmesi yapıla-

caktır. 

Tasınlannn tutarı 2024 lira ve ilk teminatı 152 liradır. 
Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk 

teminat makbuzlarile Galata Eski ithalat Gümrüğündeki 

komisyona gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, l(alorifer Tesisat ve al zem. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

f- Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve he
sabına olmak üzere 1301 l adet ampul, 28 ikinci kanun 
938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de açık eksilt
me usulile alınmak üzere münakas&ya konulmuştur. 

2- İşbu 10011 adet ampulün tahmin edilen bedeli 
6077 lira 94 kuruş -olup, muvakkat teminatı 455 lira 85 
kuruştur. Şartnamesi Komisyondan her gün parasız ola
rak alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla 
birlikle ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Ko
misyona müracaatleri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma ve Eksiltme 
Komisyonund n; 

Yüksek Mühendis Mektebi binası dahilinde (Elektrik 
Laboratuvarında) yaptırılacak olan l 04 l lira 81 kuruşluk 

keşif bedelli tadilat acık eksiltmeye konul uştur. 

Eksiltmesi 17-1-938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14 te yapılacaktır. ilk teminatı 78 lira 15 kuruştur. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mektep 
binası dahılinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

Nafıa Vekaleti Yapı işlerinden: 

mesi 29.1 938 cumartesi günü saat 1 O da açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Alınacak çeşidleria mikdarı yazılı şartnamesi parasız 
olarak komisyondan alınabilir. 

Eksiltmesine karışmak isteyenlerin doksan yedi lira 
elli altı kuruşluk ilk temim~t ve şartnamede yazılı belge· 
lerini en geç belli gun saat ondan evvel komisyona ver· 
miş olmaları. 

Mensucat-Elbise-f(undur~-Çamaş1r v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 8000 adet Fildikos Fanila 28.1.38 
ı cuma gü ü saat 15 te Tophanede İst. Lvz. amirliği Sa
tınalma Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 5600 lira teminatı 420 liradır Şartname ve 
numenesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni bel
geleriyle teklif mektublarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

* * • Ordu hastaneleri için alınacak 23200 metre pi
jamalık bez 25.1.938 salı günü saat 16 da rophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5568 lira 
ilk teminatı 417 lira 60 kuruştur. Şartname ve numunesi 
Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgeleriyle 
teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. 

* * * Ordu hastaneleri için alınacak 1700 adet ?atta
niye 25.1.938 salı günü saat 15,30 da Tophanede Jstan
bul Levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 28000 lira, ilk 
teminat iki bin yüz altmış yedi buçuk liradır. Şartname 
ve numunesi Komisyonda görülebilir. f steklil~rin kanuni 
belgeleriyle teklif mektublarını ihale saatinden bir saat 
evveline kad r komisyona vermeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İ!ltanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1- 6389 lira 68 kuruş, 75 santime pahah görülen 
29~ 1 tane minder ve yastık kılıfı 31.1.38 pazartesi günü 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2- İlk teminatı 480 liradır. 
3 Şartname ve evsaf komiıyoudadır. Görülebilir. 
4- isteklilerin gün ve aatte vezne makbuzu veya 

banka mektublarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü 
binasındaki komisyona gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
·----------------------------------------

Ankara P. T. T. Müdiirlüğünden: 
Fiyat, miktar ve tesellüm şartlarının, bugünkü vaziyetin dc

ğitlirmcsi dolayısiyle ihtiyncıron: olan kok kömürü y niden ka· 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1- Satın alınacak kok kömürü 209 tondur. 
2 Muhammen bedeli 5538 lira 50 kuruş muvakkat teminata 

415 lira 39 kuruttur. 
3- Buna ait şartnameler ve mukavelename Ankarıı PTT mü· 

dürlüğünde hergün görülebilir. ' 
4- ihale 17.1.38 pazı:ırtesi sant 15 le müdürlük bina11nda 

toplanan komisyonda yapılacağından taliplerin o gün kapalı zarf· 
larını komiıyona tevdi etmeleri ilan olunur. 

!2S! 

Müteferril 

İzmir İli Uaimi Encümeninden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: İstekli çıkmamış olan baş· 
vekalet ·binasında yapılacak asansör işi. İsteklinin mühen
dis olması kaydı k~ldırılmak suretiyle yeniden pazarlığa 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 4455 liradır. 

Vilayet yolları ihtiyacı için 5500 ı :ra muhammen be
delle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan bir 
arazoza istekli çıkmadığından arazozun bir ay içinde pa
zarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. 

İsteklilerin 30.12.937 gününden itibaren ,2490 sayılı 
yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlarile bir
likte iıer Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 
ye kadar İli Daimi encümenine baş vurmaları. 

2- Eksiltme 14. t .38 cuma günü snat 15 te nafıa ve
kaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlıkla 

yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğün· 
den alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 334 lira 
13 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve yapı işleri 
umum müdürlüğünden alınmış bu iş için hususi vesika 
ıbraz etmeleri lazımdır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane J\\alzemesi 
-- ...-www::eaz ..., 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalm 
Komisyonundan; 

1300 lira bedel tahmin edilen 29 çeşit matbaa malze-

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu vıbhi ihtiyacı için 1500 şişe oksijene satın alı
nacaktır. Açık eksiltme ile ihaleei 24 Kanunusani 938 
Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1200 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 91 liralık ilk teminat mak
buz veya mektupları ile beraber ihale günG vakti muay
yeninde Fındıklıda komutanlık satmalmk komisyotiuna 

gelmeleri. 

Keşan Kaymakamlığından: 

Kcşann 15 l<ilo metre mc afede şose k narında kain Maltepe 
köyüode inşa edilmekte olan göçmen evleri için lüzumu ol n 
20582 tane ,1arsilya tipi ve 4.:&2 tane mahya kiremid in inşa ıt ye· 
rinde teslim edilmek şarlile b~heri 7 l<uruşa itaya talih olanların 
Keş n İ6k ı: nan müracaatları ilan olunur. 

13 fkincik,nun 1938 

Devlet Deıniryolları •• Limanları İ~letme U. İdaresinden: 

1\Iııhammen hedel ve muvakkat teminat miktarları aşa
ğıda yazıh 9 grup tezgah, grup grup ihale edilmek şartile 

18.3.938 cuma günü saat 15 ten itibaren sıra ile Arıkararia 
idare binasında ve kapalı zarf u:mlile ~atın alınacaktır. 

Bu i~lere girmek İ!Steyenlerin a~ağıda gfisterilen muvak
kat lcminatlarile, kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 
müteahhitlik vcsika~ı ve tekliflerini ayni gün aat 14 de 
Komisyon Heisliğirıe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para ız olarak Ankarada malzeme daire in
den H Paşada Tesellüm ve ::;evk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Tezgahın cins ve miktarı Muham. l\tuvak. 

1- ~utuınlu ve ma:;a matkahları 
ll - Hadial matkahlar 

111- Şeping tezgahları 
lV- V .:ıragel pltınya 

V - Ufki delme ve freze 
V 1 Dik tornaJar 

VII - Zımpara tezgahları 

VIJJ - S~ç tezgahları 
IX - Kaynak makinaları 

tezgahı 

43 adet 
10 .. 
15 " 
l " 
1 ,. 
3 

" 31 ., 
11 " 
25 

" 

bedel teminat 
lira lira 
55000 4000 
25000 1875 
30000 ~250 

20000 L500 
16000 1200 
30000 2250 
32()()() 24v0 
70000 4750 
35000 2625 

Harita Genel Direktörlütünden: 
1- Harita genel direktörlüğü fotoA'rafhanui için bir frez:e 

makinHi alınması Ye yerine kuruluşu •çık eksiltmeye konul
muftur. 

2- Muhammen bedeli 1550 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 117 lira olup elr:ıiltme günü komiıyon· 

ca yalnız teminat makbu:ıu veya banka mektubu kabul olunur. 
4- Eksiltme 14·2-938 pazartHi aünü .. at 14 de Cebecide 

Harita ienel direkt<Srlüğü daire1inde aatınalma komiıyonunda 

yapılacaktır. 
5- Evsaf ve şeraifi öğrenmek iıteyenler tatil a-Gnlerinden 

başka hergün ve ekıiltmeye ırireceklerin yukarıda yazılı gün ve 
.. atta Komisyona mÜr!caat etmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Yatılı Okulları Satınalma Ba,kanlığından: 

1 Ankara yatılı okullarının aşatıda adı, mikdarı, muham· 
men fiyatı ve ilk teminatı yazılı .enelik balık ihtiyac ı açık ek· 
siltmeye konul•u,tur. 

2- lhale1i açık ekıiltme uıulile 17-1-931 pazarteıi günü aaat 
15,30 da Ankara mektebler muha1ebeciliğinde toplanan komiı· 
yonda yapılacaktır. 

3 İlleklilerin 2490 .ayılı kanun hükümlerine göre ilk temi-
natlarını belli ıünde ihale saatından bir nat evvel mezkür mu· 
hasebe ve:ıneıin~ yatırmaları lazımdır. 

4- Şartnamea.ini ırörmek istiyenler hergün Ankara mektebler 
muha1ebeciliğinde komİıyon katibine müracaat edebilirler. 

Muham. İlk teminatı 
Mikdarı Muhammen bedeli 

İsmi kilo fi atı lira kuru' lira kur. 
Uıkumru balığı 650 50 325 24 37 
Torik balığı 92S 20 185 13 88 
Kalkan balığı 375 60 225 16 87 

Kefal 400 60 240 18 00 
Mercan 075 80 060 40 04 50 

Münakasa tarihi 17.1.938 pazartesi saat 15 3')da yapılacaktır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümuşsuyu bastaneıi için 25 bin kilo südün açık ek
siltme ile ihalesi 28 1.938 cuma günü saat 16 da yapıla
caktır. Muhammen tutarı J bın liradır. İlk teminatı 225 
liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubla
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
v esikalarile beraber ihale günü vakti muayyen inde F ın· 
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Oivarhakır Askeri Satınalma Komisyonu Riya~etinden: 
{_ Diyarhakır garnizon hirlikleriıı ihtiyacı için un be)' 

hin kilo saıie yağ kap<~lı zarf ıı ~ ıılile ve on iki bin elli kilo 
kuru iiziiın açık ek ·iltıne ::ıuretile satın alınacaktır. 

2- Sade yağın muhammen bedeli on iki bin lira kunı 
üzümde iki bin yiiz ~ekiz lira yetmiş beş kııru~ olup m~ 
muvakkat teminatları pğııı dokuz yü:ı: lira ve iizüınün yüz 
elli ~ekiz lira on altı kurui;itur. 

3 - 19.1.938 çarşamba günü ~aat onbeşte kuru üzüOl 
ve 2~. l.9~{8 cuınarte'i günü aat onda ade yağın ihaleleri 

yapılacaktır. 
ı - ;;artnaınelerini g<irmek istiyenler hergün meısai sa~t

lar dahilinde Diyarbakır Le,·azım fünirliği "alınalma komı~· 

yonunrla görebilirler. 
l tcklilerin ınezkCır gün \C saatte muktazi ve ::ıikasilf~ bir 

"'aat ı-vveli Diyarbakır Levazım Amirliği satınalma komiı;yo· 
nuna müracaatları füın olunur. 

Kırk.lareli Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Kırklardi \'V 'fokirılağ lıirlikleri i~in 2000 ton buğdB} 

26.1.938 ·aat l l v~ 15 tc ayrı ayrı pazarlıkla Tekirdağ ~ıı· 

tınalma komisyonunca satın alıııacaktır. Tekirdağ buğdayını11 

muhammen bedeli 62.100 ve Kırklarelinin 6'~500 liradır. 11~ 
teminatları 9:175 iiradır. ~nrtııaırı~lı·ri ~(irmek i~tiyeııler ..,fi· 

tıııalma koıuiS) unıında hPrgiiıı gürülelıilir. 

Ba 

~ .. 
~e 

İla 

1 

a 
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Diyarbakır Vilttvet Def terdMlığından: 

Cin i 
Por ot 1 .. 

Muhammen kıymeti 
Liıa 

a 01110 H)ı 

ri~:z ın~~k.~lı otom~hil 
~ koyunde hazıııeye ait 12 ev dııkazı 

ş adet k··ı 

100 
200 
450 

J" o ıne yazı makinrsi 
a ıye daı· . ' f -. resme aı 2!:> parça kühne e~ya 37 
Cııı ., d d' k .. ıaı.ı . e a e ı yu arıda yazılı ıkı otomohıl ve be,., adet 

~air ~akırıesi ve tilgaz köyünde 12 C\ ankazı \C maliye 
ls ; .. 111e ait 2:> parça e ki e~ya 3.1.938 tarihinden itibaren 

1 Un r~üddetle aı;ık artırmaya konulmuştur. 
~ün·· teklılerin teminat makbuzlarilc bırlikte 20.1.938 pcr

'e f~ 
1 

aa_t onda defterdarlıkta toplanacak atış komi:;) onıırıa 
ıları zla ızahat almak içinde 'aridat dairesine müracaatları 

0 unur. 

[( Denizbani( lzmi~· Liman l~lctme inden: 

C) arşı yaka A la)1ht)'İnde tersanemizde hulu nan ved i nıa vna 
at 20 "' rııak .alpurya iki andalın alıcısı tarafından lıozdunıl-

kaz ve hozulan ankazı tartırarak te..,ellüm etmf'k şartilı• an

~anının beher kilo-.u artırmaya koııulmu tur. Artırma lkincİ· 
1 Unun on d' · · .. · 1 D · b k ıın· l' ve mr1 paznrle l ~unu aat on le5te enız an • 
lanır .~rnan i:;letınP~inde yapılacaktır. 1-.tcklılerin muayyf'n 

ıla guııde 30 lira teminat akçe;;i)P müracaat rylcnıı·leri 
rı olunur. 

1- ş adet I< artnamesi mucibince 3 ton Yük taşıyabilecek 2 
11- arnyon açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

~e rn Muhammen bedeli beheri 2400 liradan 4800 lira 

llI~vakk~t teminatı 360 liradır. 
15 t f{ Eksıltme 14-1938tarihine rastlayan Cuma gümi saat 
l<on:ı~ abataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

iV ısyonunda yapılacaktır. 
Şube; Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

V el alınabilir. 
ve Yü dsteklilerin kanunun kendilerinden aranılan vesaik 

tayin ~.e 7,5 güvenme par~\lariyle birlikte eksiltme ıçıo 
gelme; 1!e~ gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona 

erı ıliin olunur. (B) (8670) 1323 4-4 

* 1 * * llluc·;ldare~izin Paşabahçe Fabrikası ıçın Şartnamesi 
ek .; ınce bır adet maatcferruat hava Kompressörü açık 

s~ tnıe usulile satın alınacaktır. 
93/-Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 

' 5 liradır 
gu1!1.:- Eksil;me 19.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
Sİtıd~ ~aat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 

1
; 1 Alı~ Komisyonunda yapılacaktır. 

'Öt" -Tadıl edilen şartnameler parasız olarak her gün 

MUNAKASA GAZETESİ 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

(Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ) 

12 -

Fİ ATLAR ( Cours officielsJ 
Afion (Opium) 
Huğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak· Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poils de Cbevre 
Pamuk yaQ-ı (Huilc de coton) 
Susam " ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet j•une) 
Susam (Sesame) 
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Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 34 -
5 27 -

.t 12 50 
4 24 -
5 - -

3-1 - -
10 28 -
5 ıo -

6- -
5 30 -

4 15 -
4 26 

Peynir kaş er (F romage kachere) 
ZeJtin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 3 20 -
Mercimek (Lentille) 
Tiftik mal 

" oalak 
Fasulye ufalc (Haricot 11ec) 
Güz. Yünü 

,, frak ya " Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mai'ı jaune) 
Peynir beyaz (Fromaıre blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiııette ) 

GELEN (ArrivaıesJ 
Afion (Üpium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orırc) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Fnrinel 
Mısır (Mai'.ır) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Un) 
Fasulye (Haricot sec} 
Pamuk {Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suıınm (seaamc) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chichc) 
Zeytin yağı (Huile d 'ol.t 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Raz.ınol 
İç badem (amande) 

360 -
130 

15 
1·1 50 

15 -

80 - 1 

9 75 

62 50 
2 50 
2 

4 25 -
40 - -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chicbe) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohairc> 
K fındık (Noiaette) 
İç badem 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranger 

k 

11 50 

Buğday (Ble) Liverpul 5 34 
n ,. Şikago 4 43 
" ,, Vinipek 5 90 

Arpa (Orge) Anvera 4 82 
Masır (Mais) Londra 4 8.<) 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 97 
Fındık (noiı.) G.H mburg - -

K " .. ~geçen şubeden ahnabilır. 
llıek -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif 

l'llelel~plarını İnhisarlar Vlüskirat Fabrik lar şubesine ver- ı: 
lifler~ı. ve eksiltme gününden bir gün evveline kadar tek-

V~ın l~abulünü mutazaınmın vesıkaları almaları lazımdır. İstanbul orsası 

Saik .
1
- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılau ve

"ennıı e 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gü
Yuk e Paralariyle birlikte t yin edilen gün ve saatte 

arıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(Bl ( 10) 3-4 

~-........--..... -==s=--m::m=-aıc:t:ır=z=~--Emı:=-:l~Bml!:lmm m 
KİRA IK ı Bir eınlikınız ını var ? , 

S Yahut j 
AT K Emlak nn arayorsunuz? 

Hiç "tereddüt: et:meden 

• mla a aze e v 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu 
tar•f gazetede intişar eden bir ilan hemen memleketin her 

.. ınd b' 1 dıkk il ın erce alakadar tarafından okunur ve nazarı 
I<: atı c lbeder. 

betd':ı. t~~in ~d bilir k ' boş bir aparbman için ylarca 
koftu ığınız kıracı, s tılık bir ev için yıllarca arkaıından 
da ç k nnuı; alıcı bu gazete say sinde bir kaç gün zarfın-

ı ıverrneııin ? 
Prop v 

İst'f ag nda ve Reklam biıyük bir kuvvettir Bundan 
1 

de etm sini bilecekc-ıniz 

Al(AR 
ve EMLAK GAZETESi ) 

12 -1-1938 

Paralar 
I London 

Çekler 
Sterlin 625, 630, ()25, 626,-

1 Dolar 122,75 122,75 
1 

Nev York 0,8010 0,80 
20 Fransız Fr. 80, 88, - Paris 2J.57 23,5875 1 

20 Liret 99, 106 - 1 Milano 15,2185 15,23 
20 Bclc!ka Fr. 80,-- 84,-

1 
Brüksel 4,7080 4,715) 

Drahmi 18,- 22, Ati na 87,51 87,58 
2Ö iıveçre Fr. 570,- 580, Cenevre 3,46 3,4635 

20 Leva 20, 23, Sofya 61,0112 6cl, 1025 

1 Florin 65,- 70,- Amslerd. 1.4~37 1,4450 
20 Çek kronu 78,- 82. Prag 22,7675 22,785 

Avusturya Si. 21,- 2..l,- Vivana 4,2275 4,23 

Mark 26. 29,50 M drid 12,65 12,66 

Zloti 20,- 22,- Berlin l,9822 1,9838 

Pengü 21,- 25,- Var.şova 4,24.:S1 4,24b7 
Budapeşl 4,0225 4,0.!56 

20 Ley 12, 14, 
Bükre' 106,8050 106,89 

20 Dinar 48,- 52,- Belgrnd 34,5875 34,t115 
1 iıveç 'kuronu 30,- 32,- Yokohama 2,75 2,1·533 
1 Türk altını 1078,- 1080, oıkova 2J,53 2J,51 
Banknot 273.- 274,- 1 Stokkholm 3,10 3 

lst:ikrazlar Esham 
Açılış 'apaı;ıış 

Açılış Kapanıt 

Tiirk B. 1 Peşin 18,70 18.75 Aslan çimento 9.95 9.95 

Türk bor. 1 vadeli 18.75 18.85 Merkez bankaıı 97, . 97,50 

" " il Peşin 18.65 18.65 

" il Vadeli 18.70 18.70 Tahvilat: 
İstikrazı dahili H4.- H4.- An d. M. Vadeli 40.35 40.35 

:z 

Sayfa 3 

Cuma 14.1.938 

Kanat şeridi (MMV) ,,; 540 
Malatya kays1 istasyonu binaları inşaatı (Malatya Nafı Müd.) 

-'! 556 
Çankırı şehri elektrik tesisatı (Çankırı Beled.) X 558 
• Kısmen kurtlanmış pitinç (İst. G mr. Batmüd.) .\? 565 
Battaniye (Jndr. Gen. Komut.) ~~ 565 
• Torba muşamba ve hurda inşaat malzeme i (lobi . U. Müd.) 

.\~ 56G 
Lavemarin kömürü (İzmir Liman i,ıt. Müd.) .\~ 566 
Kamyon (İnhis. U. Müd.' .\! 567 
• Gübre (iıt. Komut.) .Y 567 
Battaniye ve amerikan bezi (Deniz Lv:ı.) ·'~ 568 
Çamaşırlık bez. (Orman Kor Komut.) .\! 568 
Matbaa binalarının tamiri (İıt. Beled.) .\:. 568 
Çatalcada beş hayvanlık aşım duraa-ı inş. (İeıt. Beled.) .\' 568 
ElbiH ve keten pantalon (İıt. Beled.) •'! 569 
Saman, ıığır eli, bulgur, koyun eti ve ubun (İsparta Ask. SAK) 

.\: 570 
Praaa, lahana, ispanak, bakla (İz.mir Gümr. Muh. Tab.) .\! 570 
Mazut (MMV) .ı\! 570 
iıtor kepenk (Edirne Vakf. Müd.) .\'! 570 
Bul~ur (Vize A11k. SAK) .\~ 573 
Sadeyat ve saman (Vize Ask. SAK, .\: 574 
İıtorlu demir dolap (Tapu ve Kadastro U. Müd.) ,\: 576 
Bidon (Gümr. Muh. Komut.) ,"{; 577 
Kaput " ,. ,, ,, 578 
Atlet fanilası (Tophane Lvz..) .;\' 578 
Deniz vasıtalarının 45 sayılı motörilnün makine tamiri {Gümr. 

Mub. Komut.) ,\ : 579 
Dert masım (Tophane Lvz.) .\: 579 
* Katır (Selimiye Aık. SAK) .\: 580 
Çelik yay (İıt. Beled.) .\: 580 
Deri elbise ve .?ldiven (ist. Beled.) .,\; 580 
Dolap ve mıısa {İst. Beled.) .\~ 580 
Mezat idaresinde yap. tamirat ve Galata Kuledibindeki edli 

bahçe dıvarının yıkdırılması (ist. Beled.) .\! 580 
, Sandal için motör ve tente (ist. Beled.) ,,! 581 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hnmiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

Vendredi 14 1·1938 --·---
Construction bitime t iı la station Malatia (Dırectıon T rnvaux Pu

blics Malatia) N. 556 
Ruban (Mın. D f. Nat.) N. 540 
lnstallation clectrique a la ville Tchankıri (Munıcipalite Tchanltiri) 

N. 558 
" Riz (Dir. Vcntes Douanes lstanbul) N. 565 
Couvertures de laine (Command. Gen . Gendarm. Ankara) N. 565 
• Materiaux de construction sacs en toile ciree (Dir . Gen. Monop.) 

N. 566 
Houille (Exploitation Port lzmir) N. 566 
Camioa {Dır. (.; en. Monopolcs) N. 567 
• Fumier (Commnnd. lstanbul) N. 567 
Couverture de laine et toile amcricaine (lntendance Maritimc K seim-

pacha) N. 566 
Toile pour lınge (Command. Protect. Gardc f oret) N. 568 
Reparation batiment imprimerıc (Municipalitc lstanbul) N. 568 
Construction station vaccination a Tchataldja (Municıpalitc ls~anbul) 

N. 568 
Costumes et pantalon en toi le (Municipalite lstanbul) N. 569 
Paille, viande de boeuf, savon , ete. (Com. Ach. Milit. Isparta) 570 
Lerumes (Bataillon Surveillance l>ouanierc lxmir) N. 570 
Con.ırtructio ı stores de fer (Dır. Vakoufs Edirne) N. 570 
Bles r.oncassea (Com. Ach. Mılıt. Vizt>t 573 
Beurre et paılle ( ,, ) N. 574 
Armoirc en fer (Dir. Gen. Cadastres Ankara) N 576 
Bidons fCommand. Surveillance Douanicre lst.) N. 577 
Capoutcs ( " ) N. 578 
Reparation machine du moteur N. 45 (Command. Surveil. Douan. lııt) 

N. 579 
Flanelles pour aport (lntend Tophane) N. 578 
Table pour classe { " ~ N. 579 
Resıort en acier (Municipalıt lstanbul) N. 580 
Costumes et gants { " ) N 580 
Repar:ı.tion salon de venle Municipale et demolıtıon d'un mur (Muni

cipalitc lstanbul) N 580 
Tente et moteur pour b:ı.rque (Municipnlite lstanbul) N. 581 

• Le asteriıqueı indiquent une vente par voıe de surencbere. 

N. B.- Le Nos indiqucıı en rcgard de ıırticles so t ceux du 
journal dans lequel l'aviıı a pnru 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
ıant 20,30 da 

Erkek ve 
Hayaletleri 

pies 4 perde 6 t. 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

11111 ııı ııırı sa t 20,30 da 

Satll1k ve 1 

1 

Ilı Kiralık 
ili 

1111111 

3 perde komedi 
' idarehanesi ) 

Galata , Per,embe 
pazar,Yoğurtcu han 
N· 7 Telef. 40442 

~ 
lmtiynz sahibi ve yazı iı12ri 

Dir ktörü: lunail Girit 

Yazan: 
Baıııldı·ı yer: ARTUN Ba11mo-vı H. Lenormand 

Gdat" Billur aolı.ak No. 10 
i. 

Türkçesi Y zan: Türkı;esi 
Galip Arcan Andre Bira beau Ekrem Reşit 



Dcuxiemc Annee~ No. 582 

ABONNEMENTS: 
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6 
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Ville et Province 

MOIS Ptra. 450 
n n 85{) 

n n 1500 

Etranger: 12 •oia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

JEUDI 

Quotidien des Adjudication 

.. 
i 

--· 

13 Janvie 

.-----::::1 
ADMINISTRA·ı H.J 

Yoghourtchou Harı 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Br.1 

T el~phonc: 49442 

Boite Poslalc N. 1261 

Adre s Telcgr phiquc Pour la Publlcit~ a'adresser 
a l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat latanbul MÜNAKASA 

~' 

1 

1 

1 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

ableau Synoptique des 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Caution. 

Proviıoire 

djudications 
Lieu d'adjudic tion et du 

Cahicr des Cbarrea 

Construction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Coııstruction-Cartographıe 

c onstruction penıtcncier a Malatia. Pli cach 
,. d'un c_l.tage au konak Gouverntmcntal n 

de la ville Moucbe 
Travaux pour adducrion d'eau au bourg Kaledjik ,, 

(cah. eh. P. 225) {aj.). 
Repa ation dcbarcadaire Publıquc 
Conatruction depôt pour vente de ıpiritueux au 

" 
jıırdın du bitimerıt de in direction princ. 

75457 98 
21035 50 

18320 99 

2738 95 
5592 10 

5623 -
1577 66 

1367 -

205 42 
419 70 

Dır. Travaux Publıcs Ma\ntia 
Defterdarat Mouchc 

Municip lite Kaledjık 

Com. Ach. lntcndance lzmir 
)ir. Principnlc Monopole& Ankara 

Jours 

28-1-38 
26·1-38 

25-1-38 

27-1-38 
17-1-38 

Reparation pont du moteur maritimc No 1 " 2024 - 152 Com. Ach. Coınm. G. Surv. Douan lst. 29-1-38 

Produits Chimiques et Pharmaccutiques . lnstruments Sanitaires -F ourni~e pour Hôpitaux 

Appareits roentgen marque Sie ens Dblcks et Publique 2600 625 - Vilayet Mersine 21-1-38 

Ordoxe Kotchtersel pour hôpita\ Regional Mersin 

~ectricite·Gaz-Chauffage Centr~l (lnstallation et Materiel) 

Reforıne au laboratoire clectrique de l'ccolc des Publique 1041 81 78 15 Com. Aclı. Ec. lng. Gumuchsouyou 17-1-38 
iı.genieurs. 

Heure 

14 
15 

14 

ıs 

ıs 

11 

15 -

14 

Ampoules : 13011 p. 
1 1 nstallation asccnseur au batiment Preaıdcnt Con 

eil (cah. eh. P. 22) (aj.). 

,, 
Gre a gr·· 

6077 94 
4455 -

455 85 
334 13 

Com. Ach. latendance Marine K.pacha 28·1-38 
Min. Trav. Publicı 14-1-38 

14 
15 

. 

' 

ı 

HabiJlement - Chaussures 

Flanelles en fıl d'Ecossc : 8000 p. 
Toıle pour pyjamns : 23200 m. 
Couvertures de laine : 1700 p. 

Tissus 

Housse pour sofas et tnies d'oreillers: 2921 p. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papetcrie 

Artich s d'imprimerie : 29 lotı 

Combustible - Carburant-Huilcs 

Coke : 209 t. 

l.J1v ers 

Arroseuse : 1 p. (aj.). 
Divers outıllageıı. 

Cuirs. 

Plı cach 

" 
n 

Grc a grc 

Publıque 

Pli cach 

Gre iı grc 
Plı cach 

5600 -
5568 -

28900 -
6389 68 

ısoo 

5538 50 

5500 
20442 

420 -
417 60 

2167 50 
480 -

97 56 

415 39 

1533 15 

Com Ach. lntcnd. lıt. Tophanr 

n 

,, 
Co:n. Ach. Conım. G. S Oouan. lıt. 

Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 

Dir. P.T.T. Ankara 

Vi 1 yet lzmir 
J Ad. Gen Ch. de Fer F.tat Ankara 
l Bureau ıi'Expedıtion H.pacha 

28-1·38 
25-1-38 
25-1-38 
31-1-38 

29-1-38 

17-1-38 

15 
16 
15 30 
11 -

ıo -

15 -

Lundı et Jeudi 
1-3-38 14 30 

Boites en ebonite pour accumulateurs de wııgon 
et diverses plaques et barres d'ebonile (prod. 
indig. et etrang.). 

n 23365 et 1752 38 et idem 2-3-38 15 30 
18500 1387 50 

Boutcilles d'oxyırene : 1500 p. 
Machinc fraiseuse : 1 p. 

Publiqııc 1200 - 91 Com. Ach. Command. lst. Fındiklı 

Dır. Gen. Cartographie Ankara 
Kaymakamat Kcchan 

'.l4-1-38 
14-2-38 

16 
14 n 1550 - 117 

Tuilcs type Marseille pour construction maiaons 
des immigres : 21024 p. 

Provisioııs 

Beurre frais : 15 t. 
Raisinı &ecs : 12 t. 
l..ait : 25 t. 

Plı cach 
Publıque 

" 
!t 

la p. O 07 

12000 -
2108 75 
3000 -
1035 

900 
158 16 
225 

Com. Ach. Mılıt. Diarhekır 

" Com. Ach. Command. 1 laobul 

n-ı-38 
19-1-38 
28-1-38 
17· 1-38 

ıo 

15 
16 

Divcn poıssons 
Ble& : 2000 t. Gre a i"r <>ısoo et 62500 

77 62 
9375 -

Com. Acl1. Ecol s lnternes Ank rn 
Com. Ach. Dıvısıon Kırklar li 26-1-38 

15 00 
11- 15 

B) dJudications a la surenchere 
Auto dıocombreıı dcs maisons machıne a ecrıre ete. 
Mahones, barqucı ete 

Les rich s d 
sous-sol 

(Suite du Numcro 578) 

Publique 

" 

no re 

La mine de Divrik a ete decouverte de la fnçon suivante : dcs 
ingenıcurs travaillant a la construction des voıes ferrees constatcrent 
que leur boussole s'nffolaıt, et fonctionnaıt a rebours. Un geologue 
a qui ils firent pnrt de leur constatatıon etablit qu'une couche ı:na
gnetıque devait se trouver iı proximite. Les rcchcrches entrcprıses 

aboutirent fınalemcnt a la decouverte de la mıne. 
il existe un projet d'apres lequel, en utilisınt l'encrgie electrıque 

de l'F.uphrate al serait possible de convertir sur place le minerai en 
acicr et c>conomiser ainsi sur le frais de transport. 

D'autre part, on commencera pl'ochainement l'extraction de l'or. 
de l'argcnt et du plomb. 

On evalue les mines d'or trouvees sur le mont Bulgar comme 
pouvant produire. pendant cinq annees, d ux millıons de tonnes par 
an. On prcsume que d'nutres gisements se trouvent dans cette meme 
zone. 

Le m tal precieux ainsi extrnit rapportera annu llement 1 mıllion 
de livreıı. L'argent donnera un gain de 1 2 mıllion et le plomb de 
1 2 million. 

FiN 

Deftcrdarat Dı rbakıı 
Exploitatıon du Port b:mir 

Les nouvelles usines 

20-1-38 
17-1-38 

10 -
15 -

e ~ alatia 
On poursuit activement, a Malatia, la conetruction de la fabrique 

de toile et de fıl, qui fart partic de la section de textile du plan 
quinquennal industriel. 

Cette fabrique, aınsi quc ses dcpendances, sont conıtruitca sur 
lcs deux côt 's de la "Voie des Pecheı.ırs,, qui conduit. de la gare a 
la ville et qui porte cc norn parce qu' elle est bordee de centaines 
de pccheurs. 

La construction de la fabrique de toile et de !ıl a ete, pour les 
travailleurs de Malatia, un vrai bonheur. En effct, presquc tous leıı 

ouvriers et contte maitres embauchcs pour les travaux appartiennent 
a la rrgion. Par ailleurs. on peut d'ores et d ja prt"voir que l'activile 
de la nouvelle fnbrique contribu ra de bt-nucoup iı l'amPlior tion de 
la vie ~conomique de Mıılatia On construit actuellement le'3 fonda
tions d'un grnnd et moderne marche qui s'elever non loın des de
pendances de la fabrıque. 

Cclle-ci sera cntiereml"nt acheV(t' a la fin de l' annce 1938 et "n
trer11 tout de suıte en activitc. La fabrıque aura 10400 fuı.eıtux et 
432 metit-rA. Deux cquipcs, travnillant 16 heures par jour, fabrıque

ront ann ellemt-nt 1 048 870 kilos de fıl11 dorıt les 824 mılles kilos 
scroı t employt s a lıı eon'l"ctıon de la toıle. 1 e re t nt dr 224.000 
kılos sera livre au marche 

Pour ce rendement, la fabrique de Malatıa aura annuellement be-

• 
cı 

De I' Administration Generale d 
Chemins de Fer et des Ports de l' 
9 groupes de machincs-outllı dont les vnlcurs estirıı 

rantics provisoire.! et quantiteıı ont indiqueeaı ci-bas, se 
teıı separement pnr voie d'adjudication ıous pli cacb' 
dredi 18 mara 1938, a 15 h. nu local de l' Administr•t 
rale a Aokara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivcnt remettr• 
ıidence de la Commiısion le jour de l'adjudication ju• 
leurs offres, Jes garanties provisoires indiquees ci·ba•• 
cats exiges par la loi et un certificat de competence d 
le Ministerc des Travnux Publics. 

Leı c hiers des charges ıont di tribucs gratuit«"ınell 
ra par le Service deı Approvisionnemcnts et iı Hayd•' 
le Burcau de Reception. (15-l 

Vale ur 

l 
11-

111 
IV
V 

Vl
VJI 
Vlll-
IX~ 

Genre et Quantite 

Machineı pcrceuıes diveraes 
,, " radi les 
" c\ fraiser shaping 
,, rabotcuse 
,, ,, horizont 1 et 

iı fraiHr 
T ourı verticaux 
Machincs pour meule en emerie 

,, 

" 

,, tôle 
,, soudurı 

* * • 

Pccs 
43 
10 
15 
1 

l 
3 

31 
il 
25 

estimative 
Lt 

55000 
25000 
30000 
20000 

16000 
30000 
32000 
70000 
35000 

4- Groupes d'huileı dont les valeurs estimativc_1, 
provisoireı et quanttieı sont indiqueeıı ci bas ıeront •' 
parcmcnt par voie d'adjudication sous pli cachete l• 

11 Janvicr 1938 a 15 h. nu local dC" l' Administrntion G 
Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivcnt rcmettrc 
sidence de la Commis ion le jour de l adjudication jus4 
leurs offrcs, les garanties proviıoires indiquees, les 
exiges par la loi et un certificat de competence delıvrt 
Miniıtcre des Travaux Publics. 

Leı cahiers des charges sont dislribues gratuitemeııt 
ra par le Service des Approvisionnements et iı Haydııf 

l Bureau de Reccption. 

Quantites Objel 

250 t. Huilcs surchauffeurs 
1100 t. ,, residu 
250 t. Mazout 
300 t. Petrole et 100 t. petrole 

pour nettoy ge 

• • • 

Valcur 
estimative 

L. T. 

52000 
ll-1500 

17125 

47700 

4 Groupcs d'ınstnllations dont les ı; nl urs cıtımnth' 
tlCı proviıoires el quantiles ııont indıquecs ci·bas st'ro 

tces separcment par voie d'adjudic tion sous pli C'adıt.l 
dredi 25 Mars 1938 a 16 h. au focal de l' Administr tio 
rale a Ankara. 

Ceux qui deııirent y prcndrc part doivent remettrc ; 
sidence de la Commisııion le joqr de l'adjudicntion jıl1 

h 1 ff t . . . • d' . l ,, • eurs o res et gııran ıes provısoıres ın ıquees, es 
cxigfuı par in loi et un certificat de competence delıvre 
Miniııtere des Trnvaux Publics. 

Le.ıı cahicrs des eh rges •ont diıtribues gratuitcment 
rn par le Service des Approviıionnements et iı HaydatP 
le Bureau de Receplion. 

Groupc 

il 
UI 

Objct 

lnııtallation pour oxigene 
et acetylene 
lnstallation pour air comprime 
lnstallation pour deuecher 
du bois 

Vale ur 
eatimative 

L. T. 

36000 
35000 

17000 
vı lnstall tion de four pour recuire 

et du gaz d'cclairage 6""000 

ıZ 

soin de 1 mıllıon 118 800 kilos de coton Les champs de c# 
tivea aux environıı de Malafn suffiront a r·pondre cc bC· 

Nous devomı g-alemcnt mcntionner in. pctitc et mod rıı', 
s'f.lcve nutour de lı f.ıbrique : toute une agglomer tıon qo• 
mfe par l'lıôpital, les ateliers de r ·paration, les aiaonı oıı' 
cin~ma, les tcrra ns de sport., lcs jardins. 

1 Unr- socitt , form c par trou; ırındeft banques r un• ~ 
Bank, leh Bankaei et la Banque Ag ıcole a surera l'e~ 
de la fabrique de Malatıa FiN 


