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a) MÜNAKASALAR 

inşaat - famirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Antalya Vilayeti Defterduhjından: 

1-Elu:ıtmeye konulan it: Antalya ıümrük blnaıı in· 
şaatı. 

Bedeli keşfi: 737 81 lira 13 kuruıtur. 
2-Bu işe aid ıartaameler ve eyrak ıunlarclır: 
A-Eksiltme ıartnameıi 
8-Mukavele projesi 
C-Bayındırlık işleri genel ıartname•i 
O-Hususi tartname 
E- Keşif cetveli 
G-Proje 
Şartnameler Nafıa müdürlüğünde ıörülabllir. lıteyen· 

ter bu ıartnamelerle evrakı 4 lira mukabilinde Antalya 
Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3-Eksiltme 28.1.938 tarihinde cuma günl ıaat 15 te 
Antalya vilayet defterdarlığında eksiltme komiıyoaunca 
yapılacaktır. 

4-Eksiltme kapalı zarf uıulile ve vahidi fiat üzerin· 
den yapılacaktır. 

5-Ek•iltmeye girebilmek için isteklilerin 4939 lira 6 
kuruş muvakkat teminat vermeleri, bundan baıka aıaiı· 
daki vesikaları haiz olup getirmeleri lizımdır • 

Nafıa vekaletinden alınmıt yapı itlerine aid en az 25 
bin liralık iş yaptığını gösterir müteahhitlik vesikası •e 
yaptığı işlere ait bonservis ve ticaret oda11 vesikası. 

6-Talibler teklif mektublarını ekıiltmenin yapılacaiı 
.aatten liakal bir saat evvel komisyona getirip makbuı. 
mukabili tevdi etmeleri şarthr • 

7-Haricden posta ile ıönderilecek teklif mektupları 

ıaat 15 e kadar kabul edilir. Postalarda vuku bulacak 
gecikmeler vesaireden bir mesuliyet kabul etmeı. 

Devlet Demiryolları ,. Limanları İıletme U. İdaresinden: 

Evvelce ilan edilmit olan Ankara garında reviz6rlük 
binası ile umumi hali binası inşaatı yeniden kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

1- Bu işlerin keşif bedeli 43.000 lirathr. 
11 - İ•tekliler bu işe aid ıartname, proje ve sair ev• 

rakı Uevlet Demiryollarının Ankara, Haydarpaıa ve Sir· 
keci veznelerinden 215 kuruş mukabilinde alabilirler. 

lll- Eksiltme 31. 1.938 tarihinde pazartesi fÜDÜ saat 
15 te Ankarada Devlet Demiryolları yol dairesinde top· 
lanacak Merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

lV -- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mek· 
tubile birlikte aıağıda yazılı teminat ve veuiki ayni ıün 
ayni saat 14 e kadar komiıyon riyasetine tevdi etmiı 
olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kannn ahkamına uygun 3225 liralık mu
vakkat teminat. b) Bu kanunun tayin ettiği ve ıar•aame· 
de yazılı vesikalar. c) Nafıa Vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Erziacan Nafıa Direktörlüiünden: 

1- Muhammen bedeli keşfi l 3, 629 lira 66 kuNftan 
ibaret bulunan Erı.incan ovasının timal kıamındaki Nor· 
ğab ve Çermik bataklıkları kurutma kanallarının Pizvaa, 
Küpesi, Karakilise ve Gatağanlar yollarını kat ettiti ma· 
hallerde yapılacak dört aded köy yolu klprülerinin ioıa· 
91 ve müteahhide ihalesi kapalı zarf uslilile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2- Kati ihale 28.2.938 tarihinde ıaat l~ te Erzincan 
Sarbaylığında teşekkül edecek Komisyon marifetile yapı· 
lacağından talihlerin mezkur tarihten evvel muvakkat 
teminat akçesi tutarı olan 1002 lira 22 kuruşluk teminat· 
ları ve yetlerinde mevcut Yesikalarile birlikte Erziacan 
Su İşleri Xll nci Şube Mühendi•liiine miiraıaatları ilin 

olunur. 
3- Şartname ve projeler bedeli mukabilinde Erzin

canda Xll inci Şube Miihendisliiinde ıablmaktadır. 
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Sayfa 2 

Ankara Valiliğinden: 

Bedeli keşfi 576 lira 12 kuruştan ibaret bulunan ma

liye vekaleti zat işler müdürlüğü mahzenine yapılacak sa
bit raf inşaata 31.1.938 pazartesi günü eıaat 15 te vilayet 
binası dahilinde nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak 
üzere pazarlığa konulmuştur. 

Teminatı muvakkate 43 lira 51 kuruştur. İsteklllerin 
teminat mektublarile ticaret odası vesikası ve Ankara 
nafıa müdürlüğünden bu işe aid olmak üzere alacakları 
fenni ehliyet vesikasile birlik sözü geçen günde n fıa 
komisyonuna gelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit.:__ 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

10.1.938 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltme müddeti 
uzatılan Mewlekeı hastanesine aid 1238 lira muhammen 
kıymetli ecza ve alAt için bu defa da istekli çıkmadığından 
bu ecza ve a]Mın 24. 1.938 tarihine mUsadif pazarte i günü 
aat 15 te pazarlık "uretile ihale~ine karar verilmiştir. İs

teklilerin 92 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzile o gün zikredilen aate kadar vilayet maka· 
mma, şartname ve ecza listesini görmek isteyenlerin 1 tan
bul Sıhhat .l\lüdürlüğüne ve Kocaeli Memleket hastane::ıi baş
doktorluğuna müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Kan Valiliğinden: 

461, 104 lira 34 kuruşluk elektrik tesisatları: 
1- Kars şehrinin idrolik elektrik tesisatı 296,400 lira. 
2- Sarıkamış şehrinin lokomobil elektrik teıisatı 

80,011 lira 71 kuruş. 

3- Iğdır şehrinin lokomobilli elektrik tesisatı 84,692 
lira 63 kuruş ki cem'an 461, 104 lira 34 kuruıluk üç ka
saba elektrik inşaatı için tayin olunan 45 günlük ek iltme 
müddeti içinde talih çıkmadığından 2490 sayılı arttırma 
eksiltme ve ibalat kanununun 40 ıncı maddesi hükmüne 
tevfikan it pazarlıkla intacı muamele olunmak üzere 
30.1 ı.938 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

konulmuştur. 

4- istenirse yüzde 20 dahilinde Nafıa Vekaletine 
tasdika gitmiş olan Tuzluca, Kağızman, Arpaçay, Susuz 
ve Selim ka abaları elektrik tesisatlarından herhangi biri 
yaptırılacaktır. 

· 5- Nafıa Vekaletince tasdik edilmiş yukarıda ynzılı 
üç şehrin dosyasındaki evr ·k şunlardır: Proje, keşif, sil
silei fiat, fenni şartname. hususi şartname, Bayındırlık iş· 
ler genel şartnamesi, mukavele proj-.si, Nafia Vekale
tinin 938 senesi için kabul ettiği elektrik nizamname ve 
şartnameıidir. 

6- Taliplerin bu işleri yapabileceğini· gösteren 937-
938 senesi için nafıa vekaletinden aldığı ehliyet vesika
sile 937·938 senesi ticaret odası vesikası 

7 - En aşağı 200 bin liralık bir şehir te is tı yaptı
ğına dair vesika gösterme i. 

8- Muvakkat teminatı 24306 liradır. 
9- Tediye peşindir. 

10- Dosyası İstanbul ve Kars Müdürlüklerindedir. 
11 - PazarJık 3 l. 1-38 pazartesi günü saat 15 te Kars 

hükumet konağı içindeki daimi encümen odasında yapı
lacaktır. 

12- Talihlerin muayyen gün ve saatte Karsta vilayet 
ıürel komisyonuna müracaatlcri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1) 100 adet kablo bobini açık eksiltrr.eye konmu tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1200 lira olup ilk teminat 

parası 00 liradır. 
3) İhalesi 31.1.938 pazartesi günü saat 10 dadır. 
• * * 1- t adet 250 kilovolt amperlik transformatör 

ve 2 adet 100 kilovolt transformatör ve 1500 metre yer 
altı kablosu ile 11 kalem elektrik malzemesi pazarlıkla 
eksiltmeye konmuş olup, her iki malzeme birden ihale 
edilebilir. 

2- Tahmin edilen bedelleri 9500 lira olup, ilk te
minat parası 7 t 2 lira 50 kuruştur. 

3- ihalesi 31.1.938 pazartesi günü saat 15 tedir. 
• • • 1) t 5 adet kablo arka tezkeresi açık eksiltmeye 

konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 712 lira 50 kuruştur. İlk te· 
minat parası 53 lira 50 kuruf. 

3) ihalesi: t.2.938 günü saat IO dadır. 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden 

Edirne Lisesile kız. ve erkek öğretmen okulları kalo· 

MÜNAKASA GAZETESi 

rif r tesisatları için yapılacak müşterek sa tral binasile 
harici §ebeke v erkek öğretmen okulunun dahili kalori
fer tesisat işleri ikinci kanun 24 üncü günü saat 16 da iha· 
le edilmek üzere 20 gün meddetle ve kapalı &arf usulile 
eksiltmeye çık•rılmıştır. 

Keşif bedeli yekunu 36526 lira 68 kuruştur. isteklilere 
proje resimleri ke§if kiğıdları, şartname, mukavelename 
suretleri, diğer fenni evrakı Ankarada yapı işleri umum mü
dürlüğü ile İstanbul ve Edirne Nafıa mUdürlUklerinde 180 
kuruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 27 40 
liradır. Eksiltmeye girebilmek için en az 20 bin liriihk bir 
kalorifer tesisatını m\lvaffakiyetle yaptığına dair vesika 
ile Nafıa Yekaletinden 938 senesine mahsus alınmış mtite· 
ahbitlik vesikaaı ve eksiltme şartnamesinde yazılı şartları 
haiz bulunmak lazımdır. MOteahhidlerin 2490 sayılı ka· 
nuna göre hazırlayacakları teklif mektupları yukarıda ya· 
zıh günde saat 15e kadar Edirne Nafıa müdürlüiü oda
sındaki eksiltme komisyonu başkanlığırıa tevdi etmeleri 
lizımdır. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Amirliğe bağlı müesse$at için alınacak olan 50 ad t 
altlı üstlü karyola 21.1.938 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunca pa· 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1150 lira 
ilk teminatı 86 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. isteklilerin belli günde komisyona 
ıelmeleri. 

* Ordu hastaneleri için 950 adet üç ayakh demir "' . 
yemek iskemlesinin 21.1.938 cuma günü saat J 5 te Top-
hanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltme i ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 3800 .ilk teminatı ~85 liradır. 
Şartname ve nümun~si komisyonda görülebilir, isteklilerin 
belli gllnde komisyona gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul Komutanlığı birlikleri için 39 kalem evrakı 
matbuanın tab'iye ve teclidiye ihalesi açık eksiltme ile 
ı şubat 938 çarşamba günü saat t 5 te yap:lacaktır. Mu
hammen tutarı 395 liradır. İlk teminatı 30 liradır. Şart
namesi her gtin öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
lst klilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
ları ile beraber ihale günü vakti muayeninde Fındıklıda 
komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Trııbıon Belediye Encümeninden : 

Mezbaha Veterin rliği yazı itlerinde kullanılmak üıre bir adet 
Remin2'ton portatif uf k yım makinesi pazarlıkla mübayaa edi· 
lecektir. 

Taliblerin cuma ve anlı günleri Encümene mfiraca tlara i) n 
olunur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Şarkışla Ziraat Bankasından: 

Şarkışla Ziraat Bankasının satın ahp kasaba dahilinde 
depo edeceği buğdayların anbar)ardan istasyona nakli 
ve vagona tahmil i i açık eksi itme suretile ve bir ıene 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

istekliler şeraiti anlamak üzt:re ihale günü olan 29.1 • 
38 cumartesi günü aat 1 O a kadar mezkur bankaya 
müracaatları. 

Mahrukat Benziö·Makine yağlan V:2:_ 

Milli Müdaf a Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 21 kuruş olan 47 ton 
ağır benzin kapalı 21arfla eksiltmeye konmuştur. 

2) ilk teminat parası 7 40 lira 25 kuruştur. 
3) İhaleii 25.1.938 salı günü saat 15 ted:r. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2. 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde en geç bir saat ev· 
veline kadar M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Miiteferrik 

Nafıa Vekaletinden: 
27.1.38 perşembe günü saat 15 te Ankarada vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 44500 
bedelli 5 bin adet meşe köprü traver i 
Jile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususa aid eksiltme şartname ve teferrüatı 
kuruş mukabilinde Ankarada vekalet malzeme Jll 

ğünden alınabilir. 

Muv kkat temiriat 3337 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye hususi orman s bipleri de girebilir· 
İsteklilerin teklif mektublarını muvakkat tefll 

1 talimatnamesine göre vekaletten alınmış ınalze[lle 
hhitliği vesikasiyle birlikte 27. l .38 perşembe gOıı 

14 e kadar malzeme müdttrlüğilne vermeleri Jaıı 

Gümrük ~1ulıafaza Genel Koınutanlı~1 
Satınalma Komi yonundan: 

1- 49 tane 22 santim boyunda kurşun ::ııkmn 
ile 588 kilo kurşun mühür pulu ve 37 kilo teli• 
18.1.938 alı giinü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır· 

2 - Ta mlanmı tutarı 515 lira 23 kuruş ve 1 

nalı 39 liradır. 
3- İsteklilerin ilk teminat makhuzlarıJe gün ,e 

de Galata eski İthalat Gümrüğü 
gelmeleri. 

Devle' Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdart 

Muhammen bedeli 7140 lira olan 3X70 eb'adı 
adet ambuvatmanlı dökme boru 7 .2.38 paıartesı 
saat 15 te Haydarpaşada gar binası içinde topl8 

miıyon tarafından kap h zarf usulile satın alın•' 
Bu işe girmek isteyenlerin 535.50 liralık ııı 

teminat, kanunun tayin ettiği vesaikle resmi g 
t .7 .38 G. 3645 No lu nüshasında intişar etmiş o 
matname dairesinde alanmış ehliyet vesikalarmı 
teklif zarflarını ayni gün saat 14 e kadar Hayd• 
gar binası dahilindeki satınalma komisyonu r 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasıt 
dağıblmaktadır. 

* * * 
Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve iırı! 

yazılı muhtelif cbonite malzemcıi 2·3 ~38 çarşamba 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankaradn idare bin aand• 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın 

ecnebi olduğuna göre hizalarında yazılı muvakkat t 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Mnteahhitli1' 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon 

verm leri lıiıımdır. d• 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 

Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılın• 1 
Yerli mala ait Ecneb 

mubam. muvak. mub• 

iaını 
Vagon akkümül8t8rleri için ebo· 
nit kutular ve mubtclıf ebonit 
parç çubuk ve levhalrm. 

bedel teminat bede 
lira lira .. ,,_ 

23365 1752.38 18~ 

• Muhammen bedeli 5880 lira olan bir aded aeyyııf 
"" • .. .. J5 t 

motörlü kompresör 10-2·938 pertembc guuu • at 
po ada gar binası dahilindeki Satmalma Komı yono 
k palı zarfl aabn alınacaktır. t 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 441 liralık muvakkat ~ 
kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi G zetenin l 
3645 No.lı nüshuında intişar etmiş olan talimatna~ef' 
alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi zarflarını aynı ,r 
on dörde kadar Haydarpaşada Komisyon R iıliA"inc ' 
zamdır. 

Bu işe aid gartnamcıler 
maktadır. 

Erzak, Zahire, Et v 

Yük ek Mühendis Mektebi atmalma l omı ... yo11 

·ı ( \1ektebiıı 937 maJi !',ene i onuna kadar 11 

35 000 kilo ekmek aç1k ek iltmeye koııulmu~tıır· 
ııa~1 289 lira \'e kilo unun muhammen bedeli l J 
Ek iJtmcsi 17.1.938 tarihine raı:ıtlayan pazartesı 

14,30 da yapılacaktır. ~ 
'-' artnanıebini görmek isle) enlerin hergün 'e t 

girecek} ·rin b 1li gün ve saatte Günıüşsuyuııda 
11%1 dahilindeki komi"-vona müracaatları ilan oll•~ 

Eyup Belediye Şubesi Tahakkuk ve Tahsil ŞLI 
I!'aşmemurluğundan : ~-

Bina ve buhran vergisinden ubemi~e borçlu Şii 
GümU91uyu mahallesinin 49 ve 172 heup numar••; 
Altın Yıldız Menıucat Fabrikası Şirketine aid ~·· ~ 
luy• tleri yaıılı menkul mallar 17-1 ·938 pazarteıı 1 
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de mahalli meakurda aleni müzayede suretile ıablacatı ilin 
olunur. 
Aded Cinıi Marka Muham. kıymeti 

lira 
Yıkama kazanı 50 

1 Boya kazanı 20 
l Kuma, yıkama makinesi 300 
~ Kumas yıkama dingi 1500 
1 Motör 50 beygir Siemens 300 
1 Yapağı kurutma m11kinesi ve 1500 

teferrilatı 
Maku makinesi 300 
Apre Dokuma makinesi 450 
ve teferrllatı 

* • * 
5420 

Mermer taş, moloz dıvar taşı ve eski kalıp tuğla ile 
demir satılacaktır. Bak: Güzel Sanatlar Akademisi AEK 
iliinlarma. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'a
dında I0,000,000 Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 24. 1.938 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 15 -te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar nü

munelerini münakasa gününden 5 gün evveline kadar 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubeıi Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. 

V İsteklilerin Pazarlık ıçan tayin t:dileu gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gemeleri ilan olunur. (8171) 1252 4- 4 

• • * 
!-Şartname ve projesi mucibince Mürcftede yaplırı· 

lacak idare binaıı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
il -Keşif bedeli 5805 lira 83 kuruş ve muvakkat te

minatı 436 liradır 
ili-Pazarlık 27 1938 tarihine rastlayan perşembe günü 

saat 15 te Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartname ve projele 29 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesile Edirne Baş 
Müdürlüğünden ve Mürefte Memurluğundan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikiı;i İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası olmaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile 5 inci mddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte tayiı1 edilen gün ve saatte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 109) 2-4 

MUNAKASA GAZETESi 

. ,, ,, ,,, -,~ 

0.0.YOLlAQ\ iŞLETME U. MUDUQLUGUNDEN 

Muhammen bedeli 8500 lira IO kuruş olan Galvanize gaz bo· 
rusu ve teferrüatı FJançlı ve Ambuvatmanh dökme boru, Ambu· 
vatmanlı vana, dirsek ve aaireden mürekkep 17 kalem malzeme 
3-H-938 perşembe günü snat 15 te Haydarpafada Gar binası için· 
de toplanan Komiıyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

Bu işe girmek i&tcyenlerio kanunun tayin ettiği ve aik ve 
reımi ııazctenin l-7·937 T. 3645 No.lu nü hasında intişar eden 
talim .. tname daireıinde alınmıı ehliyet vesikası ve 637 lira 51 
kuruşluk muvakkat teminatlarile teklif mektublarını muhtevi 
zarflarını ekailtme günü ıut 14 e kadar Komi yon Reiılitine 
vermeleri lizımtlır. 

Bu ite aid şartnameler Haydarpnfada Satınalma Komiıyonu 
tarafından parasız olarak da~ıtılmaktadır. ( 127) 2 4 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 
14 - 1 - 1938 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday Hrt (Blc dur) 
Buj'day kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çcvdar (Seigle) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı; chiche) 
Yulaf (Avoinc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, scsame) 
Darı sarı (millet j&une) 
Suum (Se1Bme) 
Peynir kaşer (Fromnge kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huilc d'ol.) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

,. Trakya ,. Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 

5 32 -
5 23 --

4 ll -

37 -

77 20 

7 28 

28 

5 35 -

4 13 

42 

31 

lıtanbul Defterdarhğından: 
1

1 

Mısır sarı (Mni' jaune) 
Peynir bevaz (Fromnge blanc) 

1 Bakla (Fcve) 
-------------------L-i-ra _ __ K_u_rt-ış- 1 Fındık kabuklu (Noilettes) 

4 10 -

4 20 -

Kumkapıda Muhsinehatun mahalleainin Çeşme 
•okağmd eski 4 yeni 14 aayılı bahçeli ve 15 
nünıerotajh kara-ir evin 1 .( payı: 275 00 
Eılıi Ahıçelcbi Yeni Zindankapı malıalle1inin 
ikinci K ntar ocağı ıokağ1atla eıki 16 yeni 3 
aayılı dükkinın 2 4 payı (Mübadil ikinci tertip 
taafiyc v ıikaaile): 700 00 
Boğ ziçinde Yeniköyde Aya Nikola m hallesi· 
nin Köybaşı cadde~inde eaki 192 yeni 190 illi 

rnarataj 216 .ayılı ve 65 metre murabbaı için· 
de s. Hazines: mevcut araanın 4 7 payı: 65 00 
Botaziçindc Yeni köyde Ay ani kola mahallesinin 
Köybaşı oaddeainde e1ki 127 y•ni 145 numara· 
taj 151 sayılı 504 metre murabbaı hane \'C ••· 

hilhanc arsaıının 4 7 payı: ~64 00 
Sül ymaniyede Kltip Şemsettin mahallesinin 
Dökmeciler •ok•tında eski yemi 93-95 No. lı 
odalı dükkinın tamamı: .00 00 
Fatihde Manisalı Mehmet mahallesinin Türbe 
ıokajmda 8 .ayılı 15, 23 metre murabbaı ar· 
•anın tamamı: 49 50 
Oaküdarda Selami Ali mahallesinin A,c:ı Ha-
nımoğlu sokağında yeni 27 No. lı evin yarı payı: 65 00 
Süleyıuaniyede Kltip Şemsettin mahalleainin 
Dökmeciler aokatında yeni 97 aayıh dükktnın 
tamamı: 60 00 

Yukarıda yazılı mallar 21·1-938 cuma günti saat 14 de aabla
caktır. Satı, bedeline iıtikriıı dahili ve yüzde bet faizli hazine 
tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarını vakti 
muayyenindea evvel Y"brarak mezkQr gün ve saatte Defterdar· 
lılt milli Emlak Mlldürlütün~~ mClte,ekkil aatış komiıyonuna 
müracaat eylemeleri. M. (34) 

Mermer taş, moloz dıvar taşı ve eski kalıp 
tuğla ve hurda den1ir satılıyor 

Giı:el San'atlar Akademisi Arttırma ve Ekıiltme 
Komisyonundan: 

GELEN (Arrivaıres ı 

Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine} 
Mısır (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Huicot sec) 
Pamuk \Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaamc) 
Kuş yemi (Millet} 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc B.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 

iç badem (nmand ) 

572 
390 

116 
120 

43 

6-

16 -
9 50 

62 50 

GiDEN (Expottation) 
Razmol le - -
Arpa (Orge) 400 -
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noiı dcc.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noiıette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Mnrchcs Etrangers 

32 50 

18 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 25 
~ n Şikago 4 58 
" ,, Vioipek 5 91 

Arpa (Orge) Anverıı 4 73 
Mısır (Mais) Londra 3 95 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 89 
Fındık (nois.) G.llamburg- -

K " • 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududlan dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız İcffbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

ı !Dö.düncü •ahi! den d vam) 

Ber gman borua;u pensi, perçin ~ımbas1, pafta, rabya, destere la• 
muı v.s. (OD yol.) .Y 569 

• Koyun süt (lst. Ziraat Mekt.) .:\: 569 
Betonarme köprü inşaatı (Nafıa Vek.) :\" 569 
Paşalimanında idare malı binasınd yap. tamirat (İnhis. U. Mud ) 

s 569 
Oiyarbekir lise pavyonu inşaatı (Diynrbekir Nafıa Müd.) .Y? 570 
Zımba makinesi (Devi. Ba ım. Dır.) \~ 570 
Buc koşu yerindeki tribün teraaının roberoit ile kaplanma11 (İr.-

mir Vil.) X 571 
Pirinç (Burıa Ask. SAK \ 577 
Kuru ot, arpa, yulaf ve saman (lıparta Tüm.) \' :577 
Ağaç direk {Ank. Elektrik Şirketi) \: 577 
Topkapı sarayı tamiri (lst. Müzeler Gen. Dir.) .\: 572 
Erkek talebesi için clblıe (Gazi Terbiye Enst.) .\' 572 
Yerli sömikok (Gu•r. ve lnhis. Vek.) ,\! 572 
Benzin (Başvek. Evrak Lv:z:. Mfül.) .\! 572 
Balık (Ank. Y ahlı Okul. SAK} .Y 572 
J ndarma muhafaza kuleıi in~aah (Sinop C. Müddeium.) .~ 574 
İliç (Ank. Cezaevi Dir.) .Y 572 
Kok (Ank. PTT Müd.) \' 576 
Nahiy oca~ı binası tamiri Cizmir Vil.) ~\! 579 
Lağım çukurları ve yolları in,nıı (Kırldarelı Tum.) .Y: 583 
Koltuk ve sandnlya (MMV) .Y 583 
• Matbaa mürekb.ebi (İst. Gümr. Başmüd.) .\! 583 
Beyoğlu 37 inci ilk okul tamiri (İst. Bclcd.) N. 583 

• Oolerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işaretı ilanı havi gazetemizin ny1 ını gösterir 

Lundi 17·1·1938 

Machine cornprcssc pour 1mprimerıo ot a cylindrc (Dır. Gen. Carto 
graphie) N. 542 

Voitures electriques pour baga~eıı (Ch. de Fe- Etat) N. 541 
V rinıı pour changcr les essicux ( 11 ) N. 541 
Arroıeuse (MunıcipnlıtC' lskilip) N. 541 
• Sucre ( )ir. Douancs Edırne) N. 558 
lmpreısion de rcgislres (Dir Gen. Stafatique Ankara) N. 559 
Haricots seci (Com. Ach. Mılıt. Vızf.) N. :561 
Construction de chaussee s route Kaieali·Tarsous (Vilayet Seyhan 

N. 563 
Inatallation electriquc au bourr Sındırguı (Municipalit6 Sindirruı 

N. 564 
Rdorme au labor toıre lectriquo de l'ecole dei inıenieurıı (Dire 

tıon Ecole lng n. G mı el so you) N. 567 
Huile l\'olıvcs, olıvcs et s von (Command. kt.) N. 568 
Terrc~ refrac-taire (Ch de Fer Etat) N. 568 
Diverseıı r parıtıons a la f abrique de spiritueux Pachabahtche (Dı 

Gen. Monopolcs) N. 568 
Conslruction depôt pour ventc de spirıtucux (Monopoleı Ankar 

N. 568 
Savon et huile d'ol veıı {Command. lstanbul) 569 
Citrona lntend Tophane) N. 569 
La es pour scie, fıliere, alC'aoir ete. (Cb. de Fer Etat) N. 569 
• Lait do mouton ( Jır. E.cole Agıicolo lst.} N. 569 
Construction de divers pontı en beton r e (Mm. Travaux Public 

N. 569 
Reparation au bitiment de l'adıninıstration Pachıliman (Dir. Gc 

Monopolcs) N. 569 
Conıtruction d'un pavillon nu iye e Diarbakır (Dır Travıtux Publi 

Diarbakir) N. 570 
Macbine pour perforcr (Dır lmprimeric d l'Etat) N. 570 
Couverture en ribcroit a la place hyppique Boudia (Vilayet Lzm 

N. 571 
Rı:ı: l Com. Aca. Mılıt Brouase) N. 577 
Foin orgc et paillc (Dıv. lspartıı) N. 577 
Poteaux de bois (Soci te Elcctrique Ankara N 577 
Reparatıon mus c Topknpou (Dır. Gen. Mus e Iıt) N. 572 
Costumcs pour garçonı (1 ıtitut Gaı:i Terbiye Ankara) N. 572 
Coke ındigene (Mm. Douane et Monopoles) N. 572 
Benzine (Dir. Econoınat et Archivc du Preaıdcnt Conseıl) N. S72 
Poissons (Com. Ach. F.coles lnternes Ank ) N. 572 
Construction tour pour surve llancc u penitcncicr Sinop ~Proc Ge 

Rlp. Srnop) N. 574 
Mcdicımenta (Dir. P nitencrer Ank ) N. 572 
Rcparation batimcnt du maırc (Vıl lzmir) 572 

,, nu batimont Acad auo de ıuerrc (Coaa. Ac. Li.) N. 5 
" Auto CDir. Trav. Publıcs Ordou) N. 579 
Petita cloua (Ch. de Fer Etat) N. 579 
R paration pont en boiıı s routo Afıon-1\onia (Vıl. Afion) N 581 
* Mahoneı, barques ete (Exploit. du Port bmir) N. 582 
Travaux c nalısıtıon et constructıon des routes (Div. Kırklareli) 5 
Fauteuils et chaiııcs (Miıı. Def. Nat.) N. 583 
• Encre d'imprimerie (Dır. Ventcs Douancıı lstanbul) N. 583 
Rep bat. 37 eme ccolc Beyoghlou (Mun. lst N. 583 

* Lcı ut riıqueıı ıd cnt un vente par voı de surenchere. 

N. B.- Lu No ınd ı u ı en r gard deı articlcs ıorıt ceux d 
journal dana l quel l'avia a paru 

Tiyatrolar 

ThPEBAŞl DRAM KISMI 

Bu al<şam 
aaat 20,30 da 

Erkek ve 
Hayaletleri 

ESKi FRANSIZ TİYATROS 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
aat 20,30 da 

Satılık ve 
l(ırahk 

pies 4 perde 6 l. 3 perde komedi 

Akademide bulunan tahnainea 7 ton ıriktarındaki hurda demir 
"moloz duvarı taşı 15 m3n ve 68 parça merm•r taş ve 800 eaki 
kalıp tujl 21.1.93~ cuma ııünü saat ~5 te Cağaloğlundaki Yük
•ek Mektcbler 1 luhaHbeciliğinde müteıekkil komiıyon tarafından 
açık arttırma ile uttlacaktır. H~pıinin muhammen be.leli 303 lira 
ve muvakkat teminat mikdarı 22 lira 73 kuruıtur. Şartname 
Altademld il her zaman bedelıir. olarak alınabilir. Tat ve Demir· imtiyaz ..llilti ve 7 .. qı.i 

Dirddörii: lamaü Girit 

Y zan: 
Ba11!dıit y•ı: ARTUN Baaımevı 

Galata ilJ 80 No. 10 H. Lenormnnd 

Türkçesi Y znn: 
i. Galip Arcan Andrc Bıra beau 

Turkçes 
El<rem R 1•r iıteyenlore mahallinde röıt~rilir. (246) 4 
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ADMINISTRA 1 ıur-. 
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Boite Poatale N. 1261 

Pour la Pabllcit~ a'adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaae T~lerrapbique: 

l•taobul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

Mode Priıı: 
d'adjucticat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarre• 

Jours Heure 

ıtruction-Reparation- Trav Publicı·Materiel de Construction-Cartographie 

• bltiment de la douane a Antalia(cah. ch.L.4) Pli cach 73781 13 4939 06 Defterdaral Vil. Antalia 28-1-38 15 
ruction veapaaienne •• bitiment reviıeur a .. 43000 3225 - { Adın. Gen. Ch. de Fer E.tat Aak. 31-1-.38 15 
1re Ankara (eah eh. P. 215). Caiıeeı Ank. Haydarpaeba Sirkedji 

ruction dcs pontı et secbare de maraiı .. 13629 66 1022 22 Oir. Travaux Publies E.rı.iadjan 28-2-38 15 -
ruction placarda fiıı:es au rn·de·chauasee de Gre iı rre 576 12 43 21 Vilayet Ankara 31-1-.38 15 
eau de Financea 

uita Chimi ues et Pha_rmaceu\i ues · lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopit~~x 

its pbarmaceutiquea et inıtrumentı (aj .). Gre a rre 1238 - 92 85 Vil. Kodjaeli P>ir. Sanitaire lat. 24-1-38 15 -

tricite-Gaır:·Chauffa c Central (lnstallation et Matcriel) 

ation chauffaa-e eentrai a l'ecole Normale et Pli eaeb 36526 38 
de jeuaes filles Edirne (cah. eh. P. 

ti on electro-hydrauliqae a la ville Karı et Gre a grc 461104 J;j 
allation electro-locomobile a la ville ltdir et 
ka•iehe. (aj.) 

de ciblo : 100 p. Publique 1200 -
transformateur et ıouterraia et articles ~lec- Gre a gre 9500 -.. : 11 loh. 
rt posteri.ur tle clble : 15 p . PubHque 712 50 

blement pour Habitation et Bureaux-T apiaaerie ete. 

ou blea : 50 p. 
s de fer a troiı piedı. 9SO p. 

aux d'lm rimerie-Papeterie 

ıion et reliure de registre : 39 lots. 
e a eerire portative marquo Reminıton 1 p. 

aport- Cbar ement Dechargement 

ort de blea et oharıement aux warons pen· 
1 an. 

usW~_le - Carburant-Huiles 

• : 47 t. 

SH pour ponts de boiı : 5000 p. (cıh. eh. 
22,50). 
eıscur a moteur DieHI et Mobil 1 P• 
tılliqu• : 37 k.ilos - Plomb pour ıeeaux 
kilos - Machine poıır prcsıe de plom b 

de font• dim. 3X70 1000 p. 

isi ons 

20 t. 
35 t. 
frais : 1300 k. (•i·>· 
262,5 t . (aj.). 
fraiı : 3560 k. 

: 180 t. 
el : 9100 k. (ıj.). 

et accesıoires 
de marbre, pierre de taille, brique et fer 
ev. 56 machine pour laver les etoffes 

droas machine pour sechare eto. 
arque Dotcb : 1 p. 

n Fiat. 

Gre a gre 

n 

Publique 
Gre a ıre 

Publique 

1150 
3800 -

395 -

Pli cıch le k. O 21 

Pli caeh 

Pli cıch 

Pli cach 
Publique 

" Gre a ıre 
Publique 

Publique 

Publique 
Publique 

n 

" 

" 

44500 -

5880 -
515 23 

7140 -

26400 

9S4 -

776 -
303 -

5420 -

2740 -

24306 -

90 -
712 50 

53 50 

85 -
285 -

30 -

740 25 

3337 50 

441 -
39 -

535 50 

1980 -
289 -
94 -

985 -
250 -

1755 -
72 -

. 
22 73 

Oir. Trav. Pub. Ed rn~ et latanbul ~4-1-38 16 -

Vilayet Kars Oir. Trav. Pub. lat. 31-1-38 15 -

Coa. Ac:h. Min. Def. Nat. Ankara 31-1-38 10 
.. 31-1-38 15 

" 1-2-38 10 

Com. Ach . Inlend. lııt. Tophane 21-1-38 14 30 

.. 21-1-38 ıs -

Com. Ach. Command. lıt. Findildi 
Municipalite Trabzonde 

2-2-38 15 -
Vendredi-Mardi 

lanq11e Aıricole a Cbarkichla 29-1-38 

Com. Ach. Mi11. Def. Nat. Ankara 25·1·38 

Mia . Trav. Pub. Oir. Matcriaux 27-1-38 

1 Expl. Ch. de Fer E.tat H.pacha 10-2-38 
Com. Ach. Comm. G . Surv. Douan. Iıt. 18-1-38 

1 Exp. Ch. de fer Etıt Haydırpacha 

Coa. Acb. lnlend. lıt. Tophane 
Com. Ach. Ec. lor. Gumuchsouyou 
Com. Ach. Milit. Iıparta 

" 
" ,, Mardin 

Co•. Ach. Ecole Nor•ale lıtanbul 

7-2-38 

26-1-38 
17-1-38 
20-1-38 
20-1-38 
20-1-38 
21-1-38 
17-1-38 

Derterdarat Malatia 20 jours a partir du 3·1-38 
Com. Ach. Academie des Beaux Arts 21-1-38 
Bureau F'ıscal Eyoup 17-1-38 

,
1 Com. Perm. \fonicipalite lstanbul 

Oir. Ecom. ,, n 

21-1-38 

idem 18·1-38 

10 -

1;') 

15 
ıs 

15 

15 30 
14 30 
14 -
11 -
11 -
9-

14 -

15 -
14 -

14 -

11 -

-~ 

Avis Officiels 
De l'Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de. l'Etat 

9 frOUpea de macbinea·outllı dont lea valeuı Hlimativeı, f&• 
rantieı proviıoireı et quantitea ıont indiqucea ci·bat, Hront ache
teı aeparcment par voie d'adjudication ıouı pli cachete le ven· 
drecli 18 mars 1938, a 15 h. au looal de l' Adminiatration Gene· 
rale a Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre put doivent remettre a la Pre-
ıidence de la Commi11ion le jour de l' adjudication juıqu'a 14 h. 
leura offrea, les 2arantieı proviıoires indiqueH ci·bas, leı certifi
cats exiıres par la loi et un certificat de compelence delivre par 
le Miniıtere deı Travaux Publicı . 

Leı cahiers des charl'•s ıont diıtribues 2ratuitement a Anka· 
ra par le Senice det Approviıionnementa et a Haydarpacha par 
le Bureau de R'ception. (153) 2- 4 

V aleur Garanti• 
Genre et Quutite Htimative proviıoir• 

1- Machineı perceu1eı diversea 
il- ,, ,, radialeı 

111 - ,, a fraiser ahapinr 
iV - ,, raboteuH 
V- ,, ,, horizontale et 

PeH 
43 
10 
15 

1 

a fraİHr l 
VI- Toura verticaux 3 

Vll - MaclıinH pour meule en emarie 31 
Vlll- n n tôle il 
IX- ,, • aoucfora 2~ 

"' • * 

Ltqa 
55000 
25000 
30000 
20000 

16000 
30000 
32000 
70000 
35000 

4000 
1875 
2250 
1500 

1200 
2250 
2400 
4750 
2625 

Oivera materielı en ebonit• dont la valeur eıtimatin et ra· 
rantie proviıoire ıont indiqueeı ci-baı ıuivant que le materiel 
est indiıtıno ou 6tranıor, aeront acheteı par voie d'adjııdication 

' ıoua pli eachete le mercredi 2 Mars '193!1 a 15,30 h. au loul de 
1' Adminiatratioa Generale a Ankara. 

Ceux qui deairent y prendre part doivent remettre a la Pre
ıidence de la Commiuion le jour de l 'adjudication juıqu'a 14,JO 
h . leura offreı. une rarantie proviıoire indiquee ci-bu ıuivant 
que le materiel eıt indiiene ou etranıer, le• certifieatı exireı 
par la loi et ua certificat de compctence delivre par le Mini.ter• 
des Tranux Publieı. 

Les cahiers dea char2H aont diatribueı graluitement i Aaka· 
ra par le Senice deı Approviıion nements et a Haydarpacha par 
le Bureau de Reception. (206) 1-4 

Produit lndigene Procluit etranrar 
Valeur Garanti• Valeur Garanti• 
eıtima. 

___ O_b.i!!_ ~ 

Bottes en ebonite pour accu
mulatcura de wal'on e~ dh·ersea 
plaquea et barres d'ebonite. 23365 

proviı. 

Ltqı 

1752,38 

ealima. 
Ltqı 

18500 

proviı. 

Ltqı -
1387,50 

1 MÜTEAHHİTLERİN TAttVİMİ ~ . 
· ~ Memento· af's Fournisse~1ps .fi; 1 

Pazartesi 17.1.938 

Harb Akademisi dahilinde yap. tamirat (Harb Akad. Kom.) .\: 579 
• Benz otomobili (Ordu Nafıa Müd.) .ı\! 579 
Freze ba,lı karfiçe çivial (00 yol.) ~\! 579 
Afyon· Konya yoluuun abıap köprülerin tamiri (Afyon Vil.) ,\'! M 1 
• Mavna, Hlapurya, aandal ".ı. (Deniıbak İzmir Limaa İıletm.) 

.\~ 582 
Kauçuk vuıtaaile buan ıiliadir ıomprH makinesi (Hn. Genel 

Oir. ) .\! 542 
Elektrikli baraj arabaları (OD yol.) .\! 541 
Diniil deiittirme verenleri ( ,, ) " M 1 
Arozöz (İıkilip Beled.) ,;\ ! 541 
• Bulıar fekeri (Edirne Gümr. Müd.) .ı\! 558 
Matbu evrak (Baıvek. İttat. Gen. Oir.) ,\; 559 
Kuru faaulye (Vize Aak. SAK) .\! 561 
Kainlı-Tartuı yolunda 1544,50 m. uzunlu;unda ıoae iaıaatı 

(Seyhan Vil.) ,,: 563 
Sındıri'ı kaHbasma elektrik tHitatı (Sındırgı Beled.) ·'~ 564 
Yükıek mübendia mektebi elektrik llboratuvarıada yap. tadilit 

(Yükı. Müb. Mekt. SAK) J\"! 567 
Zeytin yağı, zeytin taneıi ve tabun (İat. Kemut.) .~; 568 
Ateı toprağı 'DO yol.) .1'; 568 
Paşababçe müskirat fabrikasında yapt. muhtelif tamirat (inhiı. 

U. Müd.) .\! 568 
An~. Baımüd. bina11nda müıkirat aatıı deposu inıaatı (Ankara 

lnhiı. Başmüd.) .\! 568 
Sabun ve zeytinyaj' (İat. Komut.) .\! 569 
Limon (Tophane Lvz.) .\~ 569 

(Devamı 3 lncil sahifede) 
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