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Bugün ilan olunan Münakasaıar v e Müzayedeler Listesi 
- -- ---- ----------------

Cinsi Şekli 
-----------------------------~-------

Muhm. bed. Teminat 

a ) Münakasaıar 

~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Dat kapı rnüıkirat fabrikası su teıisatı 
Bahçe kazasında yap. ilk mektep inşaatı ve tamirat 

(temd) 

Bir sayılı açık deniz motörünün güverte tamıri 
Nuııaybinde Mar Yakup mevkiinde gümrük bölük 

karakolu inşaatı 
F'cnerbahçe yarımadasına küçük limanı temizlenmesi 

ve bir dinek inşa11 (temd) 

~nsucat, Elbise, Kundura, Ç~maşır v.s. 

Y cl~en bezi: 500 m. 

Aınerikan bezi ince: 4000 m - kalın: 5000 m . 
Sırı ıabunlu kösele: 20 t. 
Atlet fanilası: 1200 ad. 
Yatak kılıflıfı bez: 3912 ın. 
~~naviçe: l 1000 m. (Bak: müteferrik sütun .) (temd) 

oy korucuları için elbiıe: 87 tak. 

~kliyat-Boşaltma-Yükletme 
inhisarlar Hacıköy ambarından Samsun ambarlarına 

sevkedılecek idare malı yaprak tütünlerin nakli. 

~este-Tahta v .s. 

Kereste: 60 m3 

~hrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Odun: 900 t. 

• 900 " 
,, 600 .. 

Benıol: 50 t. 

~eferrik 
Cılvanize boru: 3200• m. 

~CPetli ve 3 kişilik az müstamel motosiklet: 1 ad . 
s'•rı freze tezgihı: 1 ad. 
ıtç bükme makinesi: 1 ad. 

•reç: 260 t. 
~'Jtl~: 270000 ad. 
M •raılya lı:ircmit: 50000 ad. mahyalık kiremit: 500 aıl. 
L·~htclif eb'atta bez hortum: 1600 m 

\ileci kili: 15 t. . s~ 
l' 0nıncıııiş kireç· 50 t. 

llila 1 ci nevi: 250000 ad. 
Ç~lcıl: 200 m3 • kum: 300 m3 
g• .. ento \Yunnus): 800 torba 

Cftlir çubuk: 15 t. - çivi: 500 k. - tel (3 m m): 60 
B k. • kumlu katranlı kag-ıt : 60 top 
•kır kazan büyük: 300 ad . - küçük: 300 ad - kn
ravana: 3000 ad . - kapaklı balcır bakraç: 1000 

• d. • bakır saplı: 1000 ad. · Lıakır süzgeç: 1000 
(d. · kevgir: 1000 ad. • yai tavası: 1000 ad. 

1• Şart. 252 kr.) (tcmd) 
'•aı . •vıçe: 11000 m. - urran: 8700 m. - gerıi ipi: 

l02oo m. (temd) 

~t, Sebze v. s. 

~0YUn eti: 5 ,5 t. 
ı~ır eti: 12312 le. • kuzu eti: 4940 k . - koyun 

s •ti: 2511 k. 
•dey11t: 5 t . 

b ) Müzayedeler 
s· ---

'i'ara ve b 1 . L ~ d -. . am a aı 11.afı ı , yun menıucat, çadır. su-
l) ıı~ 'Pek, otomobil, zımpara kaiıdı v . ıı . eşya 

erı v · L y e oarsu 

aç. eks. 
paz. 

805 -
1195 60 

aç. eks. 2024 -
kapalı z. 24854 23 

paz. 

aç eks. 

" kapalı z. 
pa7.. 

" 
" 

4750 -
1700 -

41000 -
600 -

1564 80 

aç. eks. tak. 11 50 

aç. eks. 

aç. ekıı. 2700 

kapalı z. 9000 -

" 
" 

paz. 

kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 
,, 

aç. ekıı . 

" ,, 
.. 

paz . 
aç . ekı. 

,, 

" 
paz. 

,, 

paz. 

" 

aç. art. 

" 

900! -
6000 -
it. o 34 

6240 -
500 

18000 -
27000 -

3900 
4590 

440 
1773 

525 
800 -

3750 -
ı noo -
1220 -
2400 -

505(0 -

7327 42 

• 

1760 -

e1ai Anlı: G 
t k' ara arı büfe ve gazinoıu ile müştemılıı-

1' \ _ ıraya verilecektir 
paz. 7000 

an.,., alit ve d b 1 . 
111 L· • e evat, u ıar kazanı, dınamo, hava 
a11.ıne11 v.a. 

aç. art . 141580 -

60 37 

152 -
1864 -

746 25 

:JSh 25 
12 7 50 

3075 

45· 
117 38 

75 -

202 5'1 

675 -
675 -
450 -

1275 -

460 
37 50 

1350 
2025 

293 -
34'! 
:n -

132 98 
39 38 
60 -

281 25 
75 -
91 50 

180 -

3787 50 

549 55 

111 95 
535 80 

1575 

Müracaat yeri Gün Saat 
~~---------------

Diyarbakir Urayı 
Seyhan Vil. Daimi Ene . 

27-1-38 
26-1-38 

Giim. Muh. G . Komut. SAK 29-1·"i8 
Mardin Nafıa Dir. 31-1-38 

lst. Deniz Tıc. Müd. 

D. D. yol. H. paşa 

" Tophane LV7. . SAK 

" 
" Kocaeli Vil. Köy Bürosu 

Samsun lnhis . Başmud. 

4-2-38 

4-2-38 
4-2-38 
4-2-38 
24-1-~8 

19-1-38 
2<'-1-38 

4-2-38 

24· 1-38 

inşaat Usta Ok. Dir. Ank. 4-2-38 

IJiyarbekır Ask. SAK 

" 
" M. M. V. SAK 

Samsun Aııkeri SAK 
lnhiııarlar U. Müd . 
D. D. yolları Anlc. H. paşa 

" 
1 )evlet D . yol. H. paşa 

" 
" 
" 

31·1-38 
31-3 38 
31-3 -38 

24·1-38 

31-1·38 
ı · 2-38 
5-4·38 
5·4·38 
2-2-38 
2-2-38 
2-2-38 
4-2-38 

Askeri Fabr. U. Miid . Ank. 4-2-38 
lnşut Usta Ok. Üir. Ank. 4-2-38 

.. 4-2·38 
" 4 2-38 
" 4-2 ·38 
" 4-2-38 

Tophane Lvz. S AK 

,, 

Diyarbakır Ask . SAK 
Deniz Lvz. SAK 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

T.H.K. Aydı; Şubesi 
[).O . yolları Ank .H. paşa 

Beykoz Beled. Tahak. ve 
Tahıil Başmüd. 

20-1-J8 

:!0-1-38 

24-1-38 
22-1-38 

21-1-38 

7-2-38 
7-2-38 

28-1 -38 

ıı 

11 

11 
12 

15 30 

10 30 
10 30 
15 -
14 
15 -
14 30 
13 -

ıs 

15 -

9 -
10 15 
ll 30 
11 -

10 -
14 -
15 30 
ıs Jo 
16 -
15 -
15 -
10 30 

14 -
15 -
15 -
15 
15 
15 -

14 -

14 30 

11 
11 

14 

15 -

14 -

a) M R 

İnşaat - famirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Diyarbakır Uray Başkanlığından: 

1- 805 lira bedeli keşifli dağ kapı müskirat fab
rikası su tesis tı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhale 27.1 938 perşembe günü saat 1 J de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 60 lira 37 kuruştur. 
4 - İsteklilerin ihale günü teminat akçalariyle beledi

ye encümenine ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai 
saatlarında belediye muhasebesine müracaatları ilan olu
nur. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Bahçe kazasında yapılacak l 195 lira 60 kuruş keşif 
bedelli ilk mektep inşaat ve tamiratına ~istekli çıkmadı

ğından bu tamirat ve inşaat pazarlıkla 26.1.938 tarihine 
müsadif salı günü saat 11 de verileceğinden isteklilerin 

bu tarih de vilayet daimi encümenine müracaatları İlan 
olunur. 

Gümriik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

l sayılı açık deniz motörünün güverte tamirinin 29.1.38 
cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 2024 lira ve ilk teminan 152 liradır . 
Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk 

temtnat makbuzlarile Galata eski ithalat gümrüğündeki 

komisyona gelmeleri. 

Mardin Nafıa Direktörlüğünden: 

1- Eksillıniye konulan ış: Nusaybinde Mar Yakup 
mevkiinde yeniden yapılacak Gümrük bölük karakolu. 

2- Keşif bedeli 24854 lira 23 kuruştur. 
3- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavelename. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E- Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri Mardin Nafıa dairesinde 

görebilirler. 
4 -- 10.1.938 tarihinden itibaren yirmi glin müddetle 

tekrar kapalı zarf usuli)e eksiltmeye çıkarılmış olan bu 
işin ihalesi 31 .1.938 pazeartesi günü saat 12 de Mardin 
Nafıa dairesinde toplanacak Komisyonu mahsus marifetile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1864 lira 
teminat akçesini vermesı 1.7.937 tarih ve 3645 sayılı 
Resmi Gazete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesi
kasile mali vaziyeti hakkında Ticaret Odasından alınan 
belgeyi ve işin ehli olduhuna dair ehliyet vesikasını gös
termesi şarttır. 

6 - Bu iş için daha fazla malumat almak istiyenlerin 
Mardin Nafıa dairesin• müracaatları ilsn olunur. 

. lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Fenerbahçe yarımadasının şimal cihetindek: Küçük li· 
manın temizlenmesi ve bu limanın tekrar dolmaması için 
batı cihetinde eskiden mevcud cadde ile şark cihetinde 
y~niden bir dirseğin inşaasınm 4. 1.938 tarihinde yapılan 
kapalı zarf usulile t:ksiltmesine talib zuhur etmediğinden 
keyfiyet bir ay zarfında ve aynı şerait dairesinde pazar
lıkla ihale edilecektir. İhale 4.2 938 cuma günü saat 15 
buçukdadır. 

Taliblerin yiizde 7,5 temin atı muvakkatte olan 746 li
ra 25 kuruşu havi makbuz veya banka mektubile mez
kur gün ve saalte Galatada deniz ticareti Müdürlüğünde 
müteşekkil Komisyona müracaatleri ilan oluuur. 



• 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Harp okulu için 1200 adet atlet fan!lası 24. 1.938 pa· 
zartesi günü saat 14 de Tophanede Istanbul Levazım 

lSatınalma komisyonunda pazarlıkla aiınacaktır. Tahmin 
bedeli 600 Jira, ilk teminatı 45 liradır. Şartname ve nü
muncsi komisyonda görülübilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

* * • Okurlar için yatak kılıfhğı yapılmak üzere 3912 
metro bez 19.1.938 çarşamba günü saat 15 te Tophane
de lstanbul levazım Satmalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 1564 lira 80 kuruştur. iık te· 
minah l 17 lira 38 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile mıkdar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 3 gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 
şartile 4.2.938 cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşada 
gRr bınası içindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satınaltnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve
saik ve hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa sahnalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1-1600 metre muhtelif ebatta bez hortum muham
men bedeli :773 lira, muvakkat teminatı 132 lira 98 ku-
ruştur. / 

2- 500 metre yelken bezi (Emprenye) muhammen be
deli 4750 lira muvakkat teminatı 356 lira 25 kuruştur. 

3- 4 bin metre ince 5 bin metre kalın amerikan bezi 
muhammen bedeli 1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 
50 kuruştur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Dikimevleri için 20 ton sarı sabunlu kösele 4.2.938 
cuma günü saat 15 t e İstanbulda Tophanede levazım a
millği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır . Tahmin bideli 41 bin lira ilk teminatı 3075 
liradır. Şartnamesi komisyonda görUlebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden bir saat evveline hadar komisyona vermeleri. 

Kocaeli Vilayeti Köy Bürosundan: 

Köy korucuları için tahmini bedeli on bir buçuk lira
dan yaptırılacak 87 takını elbisenin açık eksiltme suretile 
ihalesi 4.2.938 cuma günü saa t 13 te yapılacaktır. Nü· 
mune ve şartnamesi Köy Bürosundadır. İsteklilerin 75 
liralık muvakkat teminatla o tarihte Vilayet köy Bürosuna 
müracaatları. 

* • • 
11.000 m. kanaviçe alınacaktır. Bak: Müteferrik sütu-

nunda Tophane L vz. S.A.K. ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

inhisarlar Hacıköy ambarından Samsun ambarına sevk
edilecek idare malı yaprak tütünlerin nakliyat şartnamesi 
mucibince 15 gün müddetle aleni münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 24.1 .938 pazartesi günü saat 15 te başmü
dürfüğümüz komisyonunda yapılacaktır. Şartname Samsun 
Tokat, Erbea, Merzifon, Havza, Hacıköy, idarelerinde 
görülebilir. Talihlerin pey paralariyle beraber vaktında 

komisyonumuza müracaatları . 

Kereste, tahta ve saire 

* • • 

60 m.3 kereste alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 
İnşaat Usta okulu Direk. ilanına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan V:...!:_ 
Diarbakır Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 

Miktarı Muham. bedel M. teminatı Nereye ait olduğu 
Cins Kilo Lira Lira 

Odun 900 000 9 000 675 Piyade alayına 
,, 900 000 9 000 b75 Askeri hastahane 
,, 600 000 6 000 450 Garnizon birlikleri 

İhaleıi 31- 1-H38 saat 9-10, 15-11.30 yapılacaktır . 
Yukarda ci nı ve miktarları muhammen bedelleri, muvakkat 

MÜNAKASA GAZETESİ 

teminatları yuıh odunların yukarıda gösterilen fÜn ve saatler· 1 

de kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Şartnamelerini görmek istiyenler hergün mesai saatler dahi

linde Diyarbakır Levazım Amirliği satınalma komisyonunda go
rebilirler. 

isteklilerin mezkur gün ve saatlerden bir saat evvel xarflımnı 
Diyarbakır Levazım Amirliği satınalma komisyonuna vermeleri 
ilin olunur. 

18 lkinciklnun 1938 ·- -~ 

Bu ite girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesi· 
kası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire· 
flinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da· 
ğıtılmaktadır. 

İsmi Mnham. bedeli Muvak. tem. 
Lira 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonun. 'an; ' Bir aded plan freze tezgahı 
Lira 

18 000 
27 ()()() 

1 350 
2 025 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 34 kuruş olan 50 ton 
Benzol pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2) ilk teminat parası 1275 liradır. 
3) lhaleıi 24.1.938 pazartesi ıünü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde istenilen belgeleri le birlikte ihale ıcün 
ve saatında M. M. V . satınalma komisyonunda hazır bu· 
lunmaları. 

Müteferrik 

Samsun Askeri Satmalma Komisyonundan: 

1 - Amasya garnizonu Su tesisatı için 2 parmak ve 20 
Atmosfere mütehammil 3200 metro kalvanizli boru ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 6240 ve 
muvakkat teminatı 460 liradır. İhalesi 31.1.938 paıartesi 
saat IO da Tiimen binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek ve icabeden malumat almak istiyen
lerin hergün komisyona gelmeleri. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayıh:kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla teminat ve tek
lif mektublariyle müracaatları ve teklif mektupların iha
le saatinden bir saat evvel komisyona gelmiş bulunma
ları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Uikimevleri için alınacak olan l l bin metro kanaviçe 
8700 metre urgan 10200 metre gergi ipinin kapalı zarf 
la eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlığı 20.1.938 
perşembe günü saat 14,30 da Tophanede levazım 'sntm
alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7327 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 549 

lira 55 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyon da gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

* • * Ordu ihiyacı için azami alınacak olan JOO büyük 
bakır 300 küçük bakır kazan 3 bin bakır karavana, 2 bin 
kapaklı bakır bakraç, bin bakır saplı, bin bakır süzgeç, 
bin bakır kevgir, bin bakır yağ ta vasmır. kapalı zarfında 
verilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarbğı 20.1 .938 per· 
~embe günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amir
liği saiınalma komisyonunda cksıltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 50500 lira, ilk teminatı 3787 buçuk liradır. 
Şartnamesi 25~ kuruş mukabilinde alınır ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile be· 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. idaresinden: 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa Birinci işletme Mü· 

dürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, mu
hammen bedel ve muvakkat teminatı yaıılı kireç, tuğla 
Marsilya kiremidi ile mahyalık kiremit açık eksiltmiye 
konulmuştur. 

Eksiltme 2,2.938 tarihine musadif çarşamba günü Hay 
darpaşa Gar binası dahilinde Birinci İşletme K omisyo
nunca kirecin saat 15 te, tuğlanın 15,30 da ve kiremit 
ile mahya kiremidinin 16 da eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği evrak ve Tesaikle eksilt· 
me günü yukrrda yazılı saatlerde Komisıon reisliğine 
mnracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşa 
ykl başmüfettişliğinden alınabilir. 

Cinsi Vah. Miktarı Vahit fial Muh. Muv. 

Kireç ton 
Tuh la aded 
Marsilya 
kiremit 

" Mahyalık 

kiremit 

• • • 

260 
270,000 

50,000 

5,000 

• 

bed. teminatı 
L. K. L. K. L. K. 

15 tonu 39GO 00 293 00 
17 bini 4590 00 344 00 

8 440 00 33 00 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 
yazılı iki kalem tezgah ve makine 5.4.938 salı günü saat 
15.30 da ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usuliJe Ankara 
da idare bina~ ında satın almacaktır. 

• 

,. ,, saç bükme makinesi 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüj-ü Satınalma Kom. dan: 

t 5 ton lüleci kili 

Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukar•a miktar 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum mü· 
dürlüğü satmalma komisyonunca 4.2.938 cuma günü saat 
14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan V\!rilir. Taliplerin muvakkat teminatı 

olan 39 lira 3~ kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve ıaatte komis· 
yona müracaatları. 

İnşaat Usta Okulu Direktörlüğünden: 
Parti 
No: 

alınacak malzeme Muham. fiah 
nin adı ve evsafı miktara 
Sönmemit kireç 50 ton 
Tuğla (birinci aevi) 250 bin 
(Çakıl 200 M3 

fiyatı 

1600 k. 

1500 " 
200 " 
200 " 

Mu vak. 
tutarı teminatı 

800 l. 60 l. 
3750 ,, 281,25 " 
400 " 

1 
2 
3 

·Kum 300 " 

4 Çimento (Yunus) 800 torba 125,5 ,, 
s (Demir çubuk IS ton 14500 

" (Çivi 500 b.ilo 26 
" (Tel (3 Mm.) 60 " 25 ,, 

(Kumlu katranlı kağıt 60 top 160 ,, 

600 " 

1000 ,, 
1220 • 
2175 " 
130 • 
15 ,, 
80 ,, 

75 ,, 
91,50. 

2400 • 180 " 
6 Kereste 60 M3 4500 ,, 2700 ,, 202,50 ,, 

l - Yukarda adları, mikdarları, muhammen fiyatları, tutarla
rı ve muvakkat teminat akçeleri yuılı on kalem temrin mal:ıe· 
meıi açık eksiltme ile ve parti olarak talihlerine ihale edilecek· 
tir. 

2 - ihale 4·2·938 cuma günü saat 15 te Ankarada Okullar 
aağışmanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3- Talihlerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini iımi 
geçen muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4- İhale edilecek temrin malzemesine ait şartnameleri oku
mak veya nümunelerini görmek iıtiyenler hergün ln,aat Uıt• 
Okuluna baş Turabilirler. 

• • • 
Sepetli ve üç kişilik az müstamel 1 adet motosiklet 

alınacaktır. Bak: İnhisarlar Um. Müd. ilanlarına. 
• • • 

1600 metre muhtelif eb'atta bez hortum alınacaktır. 
Bak: mensucat sütununda Devlet Demiryolları ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kütahya l lava Satınalmu Komi you Ra,kanlığından : 
Kiitahyada llava Hirliklerinin ınayı 938 nihayetine ka· 

dar a~ağıda cins ve tahmini miktar ve tutarları olan ekmek 
ve sıhır eti açık eksiltmeye konulmuştur. I~teklilcrin ~artna· 
meleriııi görmek iizere hergün Hava levazım müdürlüğüne 
ve ek iltıneye ~irecek olanların da teminatlarile ve kanunun 
i cahcttirdiği vesuik!e birlikte 22 J .938 ı ;umarte i giinii saat 
lOda Ticaret Oda::ıındaki alını satım komi:syonuoa müracaatları. 

Ciıısi Tahmini ınikdarı Tahmini tutarı Muvak. tenı· 

1 İnı · i nevı ekmek 
linci uevı ~ığır eti 

Kilo Lira Lira K. 
.)() 000 4750 356 :25 
10 000 3000 225 -

• 

Oiyaabakır A:::-keri Satınalma Komisyonu riyasetinden: 
A keri merkez hastane::ıinin üç aylık ihtiyacı için 5500 

kilo koyun eti satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 1760 liradır. 
Ek iltme 21.1.938 pazartesi günü saat il de Tüm hina:,ı 

işeri sinde salın alına koınisyonunde yapılacaktır. 

~luvakkat teminat 111 lira 95 kuru~tur. 
Şartnamesini görmek ve i ::alıat almak isteyenler pazar"" 

dan maada hergün koıni~youa müracaat etmeleri ve eksilt"" 
miye gireceklerin vaktı muayyenindc komi yonda buluuınB"" 
ları ilan olunur. 

e 

'l'. H. K. ı\ ydııı Şuhe:--i Direktörlüğünden: 
Kuıban U~t) rnm;nda vilfl) e l merkez kazası ve buna bn~Iı 

nahiye VP köylerden toplanacak kurban derileri ve b.ırsıı~' 
lar l 7.1.~J:-38 tarihinden 7.2.938 tarihine kadar açık artır.' 
maya konmiştur. Şartnamesi ni giinnek ve müzayedeye iştı' 
rnk ekmek İ~lİ) eııleriıı Tiirk Hava Kıınıınu Aydın ~uhesİ 11e 
m ii racaatleri. 

lı 
d 
t 

b 



~ac:ilıhun 1938 
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MUNAKASA GAZETESi 

lb 
1 

latanltul Gümrökleri Başmüdürlüğünden: 
•1111ı • t fÜnü 2.2.938 mexad kaime numarası 9116 markası PO 
~~ ..... ''•ıı 876 79 kanuni safi sıkleti 850 kilo değeri 3284 lira 41 
~ICS t ~••rna halinde fa.on eli P. mensucat MKN 3454 bili M ve 
lltı, K 20 K 40 G 266 L 17 KD nikel yaldızlı çanta kulpu ye 
~ l\~ı ~K.N 5829 KH 1241. 1 2 M ve NKS 120 K 200 G 314 L 
I~ l laatık kundura ökçesi MK~ 9192 HO 1 M ve NKS 15 K 
•ı Nl( IS KD 72 adet yün şapka MKN 741 AP 2713, 20-22-28 M 
f:'t 1 S 186 K 207 L 83 KD adi ayaklı cam bardak MKN 8191 
111\N l<S 10 K 326 L 9 KD 72 adet yün keçe erk"k şapkaaı 
.. l<N ~16 bili M ve NKS 6 K 141 LD 258 adet pamuk kasket 
~ C9643 OLC 13 M ve NKS 16 K 52 L 39 KD tabii çay MKN 
4.2.938 H 33 KS 19 K 216 LD ayisi yün mensucat ihale günü 
22.1 t MKN 9114 CF L C FO 12 14 M ve NKS 429 K 320 G 
~ P.t 71 KD zamklı kiğıt çizıili kesilmiş yazı kağıdı MKN 1031 
8881 b· ~· NKS 52 K 800 G 218 L 84 KD gramofon iğnesi MKN 
-. b~I~ M ve NKS 1500 K 1850 LD keçe ve battaniye MKN 
tııı., ıla M ve NKS 160 K 100 L 80 KD sair nebattan hayvan 
ıı.11ıa '/•rçaaı MKN 10'24 bili M \•e NKS 3 K 750 G 93 LD nü
l ss' ık ipek kadife parçaları MKN 102 lO bili M ve NKS 200 K 65 
lf) . KD cam kavanoz sade MKN 8439 bili M ve NKS 20 K 62 
l445

1
Pliti boyalı P. mensucat MKN 8168 MH 4839 60 M ve NKS 

ıı.it K 500 G 1377 L 96 KD mutfak takımından galvanizli d~
•t N~r•ra kepçe vesaire ihale ıünü 7.2.38 MKN l0213 bili M 
10153 ~ 288 K 140 L 54 KD emir sırlı mutfak eşyası MKN t• ı. btle M ve NKS 156 K l43 L 60 Y. D yaprak halinde siga· 
let> c:tıdı 4 sandık MKN I0154 bili M ve NKS 629 K 721 L 75 
~•t e~•r halinde ıirara kağıdı bu eşyalar transit olarak satı· 
lıt • 1 

•• İnhisarlar ambarındadır. MKN 736 MM 16000, 15893 
~iq ~ NK.s 153 K 500 G 249 L 49 KD ııarrılık kiğıt MKN 2236 
F~ l •• NKS 1450 K 31 L 57 KD hurda demir MKN 740 AG· 
ıı1 ıa _ 918 M ve NKS 58 K 416 L 84 KD sun'i ipek ipliği batya
l 8'/~ltri ACEF'A dır MKN 739 KW 83136 M ve NKS 87 K 139 
1( 211<.D asbeatos nümunelik MKN 8450 KE 1 M ve NKS 101 
~ 7 l 73 KD tababette müstamel huhisalardan kınakına bu 
'4 ~ baıaıit olarak ııat.lacaktır. İbale günü 9.2.938 MKN 9876 bi
'ııı \'t NKS 35 K -ı7 L 45 KC· su geçmez hale getirilınit mil· 
aıo l'dır pamuk MKN 10002 ABC 9168 M Ye NKS llK 700 G 
-lD 23 KD yün mensucat MKN 961-l TB 1721 M veNKS 36K 

1 I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

boyalı merserize pamuk ipliti. (devamı var) 

Türk Hava Kurumu Bur::-n .)uhesiııden: 

lla Ünürnüzdeki Kurban bayramında Kurnm namına topla
sa:ak lcurban deri, barsak ve ho) nmdarı J .2.9:~8 ~alı glinii 
~t t Qn beşte Tiirk Ha\ a Kurumu Bur ... a Şubc. iıı<le açık art-

1 
llıa ile satılacaktır. 1 

lar 1 - Koyun, keçi \e ~ığtr deriJeri ile bar ... ak ve hoyıniz- l 
;Yrı ayrı !;atılacaktır. 1 

-.... Koyun derilniııin yünlli ve •iiıı-.üzii ayrılınıvacaktır. 
3- Deri miktarı SOOO ile 7000 ara::,rndadır. 1 

l 
4 - Arttmnıya İştirak Nlel'ekler ev\ el emirde erilen ı 

ıcd,.ı · - . . 
di •1ın yuzde 7,5 kıını:.uııu tcınınat olarak pe:?m vcreceklcr-
tı{' haleyi müleakkıp hu teminat miktarı yüzde 15 e ı;ıka-
ac1ktır. 

bi 5- Deri, barsak ve ko) ıırılar T. H. K. Bm"'a :;;ıılJt>ı,İ 
le ~~81 önünde ve müteahhidin hazır hıılunduıacağı ıncıııura 
la •ııı edilecektir. Te,..ellüm edilen deri, lıar~ak ve bo}nıız
h ~ rt&üteahhidin orada ha~ır lıulunduracağı ve::ıaitl" \C dPr· 
a rt&ütealıhide aid mahalle nakleciilecekıir. 
~~d 6 .- Hergüıı teslim edilen deri, har:;ak vı· boyıııızların 

~lı ert~si günü pe~incn öıleııecektir. 
İlib - Derilerin te~lim nıiiddeti bayramın birinci giinüııden 
aı aren on beş gündür. Ruııdan :--onra gelecek derileri alıp 

ıı-ı~rtıakta müteahhid tamamen erh~ ttir.
0 

_ 

içi - Barsakların her kurbana aıd olanı ayrı hır torba 
ilde olarak adden, boynuzlar ise biivezin teslim ı>clilccektir. 

•idd~- l'ellaliye, te::,lirn \C tc::,~llüm m:ı:ırafı nıiitealıhide 
ır. 

Kon,-a Hu u::,i Muha:ıehe Miidiirlüğiinılen: 

aiı ~Uhammen bedeli yüz eJli lira olan Vilfi)<'l makamıııa 
~· Urda halindeki iki aılet hcnz otomobil ile ak::,amıııııı 
haı lrı Para ıle :satı~ 6.1.938 tarihine kadar temdit edildiği 
o• d~ Yine talip çıkmadığından pazarlığa lııraKılnııı;ıtır. Talip 
a~llların 27. ı°.938 günü saat 011lıe~te yüzrle yedi buçuk fJf'Y 
ın çtlarile birlikte Vilayet daimi encüıneniııde lıazır bulun-

a lltı ilan olunur. 

Türk Han Kurumu Aııkara Sulıeısiııılcıı: 
%r A.akara merkez ve merkeze bağlı n;hiye ~ubelcrinden te
latt~ edilecek kurban derileri ile :;-elıir lıağırsakları l(ı l.~X38 
h. hınden itiberen 20 uün müddetle müzayedeye !(ıkarıl-
·•ıı~t ~ • . 
G~ •r. 1ı:ıteklilerin şartları ö~renmek ve ~artnaıne!eri almak 
ih:{c şubemize ba~ vurmaları ve arttırmaya katılmak için 
ile) e günü olan 5.2.938 cumarte i günü ... aat t4,30 da ge-

nıerkez binasındaki şubemizde bulunmaları ilaıı olıınıır. 

Karacabey Hara~ı Direktörlüğünden: 
~a 11

1 
•ra koyunlarından doğan 550 kuzu açık arttırmaya çı-

rı nı t 1 3 1 ·· ·· q ışır. hale Hara merkezinde 2.2.9 8 çar~anı )a gunu 
~ •t 15 te olup beher başın muhammen kıymeti beş lirarlır. 

uvalckat . 07 ı· ...ı ~ • • •• k . t' leri temınat 2 ırauır. -;artnamesını gurıne ı:ı ıyeıı-

n hergün Hara Muhasclıe:sine müraraatları. 

' ~~!!"!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 
ı...., .. ~ -L:&.. • ~-1-.1 D·--• ••r-....-. 

lırtinlır'i: ı...a Girit 
Baaı!dıiı 'Jer: ARTUN Buıme\·ı 

C'..alata Billür ıebılıı: No. 10 

1 - Şartnamesi mucibince sepetli ve üç kişilik az müs
tamel 1 adet motosiklet pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat tamioatı 
37,50 liradır . 

,l - Pazarlık 1.11.938 tarihine 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rasthyan salı günü 
Mubayaat Şubesindeki 

4 - Şartnameter parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

5 İsteklilerin Pazarlık ıçm tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gemeleri ilan olunur. "B,, (303) 1 - 4 

• * • 
! - Şartnamesi mucibince 1 2 beygir kuvvetinde 5 adet 

redüksiyonlu elektrik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. 
il-Muhammen bedeli beheri 200 liradan 1000 lira 

ve muvakkat teminatı 75 liradır. 

lll-Pazarlık 26.1.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 v Şartnameler para~nz olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
liflerini eksiltme günündan en az bir hafta evveline ka
dar tasdik edilmek üzere İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tü· 
tün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilaıı olunur. 
(8294) 1268 4-4 

* * • 
1- İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Po-

lathanede şartname •e Projesi mucibince yaptırılacağı 

Tütün bakım evi İnşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

ll- Keşif bedeli 145611 lira 30 kuruş ve muvakkat 
teminatı 8530.57 liradır. 

Hl- Eksiltme 25.1.938 tarihine rastlayan salı gunu 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve Projeler 7.28 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara, 
Trabzoo Başmüdürlüklerinden ve Polathane Müdürlüğün
den alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay .. 
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve ek· 
siltmeye iştirak v~sikasiyle yüzde 7,5 güvenme parasını 

ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukanda adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

•s" (62) 3-4 
• • • 

1- Numunesi mucibince 300 paket sarı muşamba 
kapsülii pazarlıkla satın almacaktır. 

2- Pazarlık 28.1.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
sa&t 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Numuneler hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(M) (178) 

,, 

· . istanbul·~ Belediyesi iı~nları· " ~ .,_ 
1' .. ... .~. . }· ,. .... • . • 

Beykoz Belediye tahakkuk ve tahsil Başmemurluğundan: 

SATILIK FABRİKA 
Neftsanayi şirketinin bina, buhran, ve belediye rusu

TT unda borcunu vermediğinden dolayı haciz altına alınan 
Anadolııkavağı Umuryerinde eski 105-107 ve yeni 21 nu
maralı kargir fabrikanın dört tarafı dıvarla mahdut ve 
bir kargir yazıhane ve yine kargir kimyahanc ve 21 1 
numaralı alcit ve edevatı sabite ile 18 adet muhtelif ton
da tank ve tuğla ile muhat iki adet takdir kazanı kar
gir tuğlalarla muhat iki buhar kazanı 1 adet atelye de· 
rununda 2 torna tezgahı bir makkap bir motör, bir dina
mo bir buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kar· 
gir bina dahilinde 5 adet buharla müteharrik bomba ve 
bir adet hava mrkinesi iki adet kuyu ve bir adet tasfiye 
kazanı ve 21 1 numaralı radada ortadan bölünmüş bir 
ka~ ve üzeri galvaniz saçla örtülü kargir depo tahsil em· 
val kanunun 13 üncü maddesine göre son defa olarak 
müzayede ile satılacağından talihlerin kıymeti mecmuası 
olan 141580 liranın yüzde 7,5 pey akçasile birlikte 
28.1. 938 cuma günü saat 14 de Beykoz Belediyesi tahak
kuk ve tahsil baş memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

(8) (323) 

Sayfa 3 -
. ,, ,, ,, . ,,, 

1 D.D.YOLLARl iŞLETME U. MUOURLUGUNDEN 
l 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme 21-1-938 cuma günü saat 10,30 Haydarpaşada gar 
binası içindeki sabnalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Te bi· 
zalarında yazılı muvakkal tcm!natlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daj'ıtıl· 

maktadır. 

1- 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre 
murabbaı madeni bağdadi kafes teli muhammen bedeli 3840 
lira muvakkat teminatı ~ liradır. 

2 - 250 kilo taranmış kenevir 800 kilo mu telif eb'atta adı 
ambalaj sicimi 1550 kilo muhtelif ebatta kenevir ip, 100 kilo 
kalafat ipi, 1200 kilo muhtelif ebatta palanğ11lık, koltukluk 
ve cer için lif halat muhammen bedeli 2940 lira muvakkat 
teminatı 220 lira 50 kuruştur . (33) 4-4 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul 1 

17 - 1 - 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
iç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet j•une) 
Susam (Seaame) 

Aşağı {Moins) Yukarı (Plus) 

5 25 -
5 24 

4 8 -
4 22 50 

6 35 -

33 - -

5 30 -

4 il -

16 20 -
Peynir kaşcr (Fromage kachcre) 
Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

16 10 -
57 

Mercimek (Lentille) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

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

7 5 -

Mısır sarı (Maia jaune) 4 10 -
39 14 

4 25 -
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiscttes) 

GELEN (Arrivaıes) GİDEN (Exportation) 

Afion (Opium) k Razmol 96 -
Buğday (Ble) 480 -

342 

Arpa (Orge) 500 -

Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısir (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moba~re) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 

15 
45 -
83 -

85 
20 -

Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noiaette) 
İç ceviz 

DIŞ FİATLAR 
(Marchea Etrangers' 

10 -

~!Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

Buğday (Ble) Liverpul 5 29 

İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
İç badem (aman de) 

17 -

22 -

,. ,, Şikaıo 4 51 
,, ,, Vinipek 5 80 

Arpa (Orge) Anvers 4 59 
Mısır (Mais) Londra 3 95 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 89 
Fındık (noia.) G.Hamburı - -

K " " 

Mercredi 19-1-938 

Oignons (Command. Istanbul) N. 570 
Lingot d'etain (Ch. de Fer E.tat) N. 570 
Construction ponl:i Kar:ısou en bl'ton arme (Minlst. Trav. Publics) 

571 
Construction bitiment alime'llation (Ch. de Fer f.tat) N. 572 
Kilim• (Gendarmerie Ankara) N. 572 
Compresseur aerren (Oir. Gen. Monopoles) N. 573 
• Chevaux (Oir. Hara Karadjabey) N. 575 
Construclion cafe de la ville (Municipalite Kaisseri) N. 575 
Coton iastrument et coton hydrauphile (Oir. lnstitut Cent. Hyg. Ank.) 

N. 575 
Reparation hain du Vakoufs (Oir. Vakoufs Kutahia) N. 579 
Raisins secs (lntend. Diarbakir) N. 582 
"' Feuilles de tabacs (Monopoles Sinop) N. 583 
Bancs (Dir. Lycces Garçons lstanbul) N. 586 

• Les aaterisqueı indıqucnt une vente par voie de surcncherc. 

· N. B.- Les Nos indiqut's en regard <leıı articles sout ce.ux do 
journal dans lequel l'avıı a paru. 
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Quotidien des Adjudication 
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ADMINISTRA'ı1uı 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 
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Tel~phone: 49442 
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l11tanbul MÜNAKAS~ 

l~~T~a~bl~ea~~~Sy~n~o~pti~.q~u~e~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ff~i~c~İe~l: .. des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui A vis ., 
Qb' t d l' d' d' f Modc Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

1-----~-e--e-~~~-ıo_n______ d'adjudicat. catimatif Proviaoire Cahier des Cbargeıı 

1 A) Adjudications au Rabais · 

Jours 

Construction-Repa~tion- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 

lnst. d'al'U İl la fabrique de spiritueux Oaghkapou 
Reparation et construction au bati men t ecolc Pri

maire du bourg Bahtche Caj.~. 

Reparation pont ciu moteur marine No 1. 
Construction batiment pour surveillance douaniere 

İl Nousaybin (aj.) 
Nettoyaıe du port et construction d'un poteau 

(aj.). 

HabiHement - Chaussures Tissus- Cuirs. ----
Tenle pour voile : 500 m 
Toile americaine : 9000 m. 
Cuir jaune savonneux : 20 t. 
Flanelle d'atblete : 1200 p. 
Toile pour houııse : 3912 m. 
Canevas : 11000 m. (Voir Oivers) (:ıj.). 
Costumes pour garde-champetre : 87 completıı. 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de feuilles de tabacs des deµôts Hadji
keuy aux depôts Samsoun. 

Bois de Construction, Planchcs PÖlcaux ele. 

Charpente : 60 m3. 

Combtrstible - Carburant-Huiles 

Bois 900 t. 
n : 900 ,, 
":600" 

Benzole : 50 t. 

l)ivers 

Tuyaux galvanises pour adduclion d'eau: 3200 m. 
Motocyclette a vec panier peu usage : 1 p. 
Machine•outil plane pour fraiser : 1 p 

" n pour plier des t(ıles : 1 p. 
Chaux vive : 50 t. 

Brique (lcre qualite) : 250000 p. 
Cailloux : 200 m3- Sııble : 300 m3. 
Ciment (younoue) : 800 sacs 
Baguettes de fer : 15 t.- Clous : 500 k.- Fıl me

tallique de 3 m m : 60 k.- Papier goudronneux 
et sableux : 60 rouleaux. 

Chaux : 260 t. 
Briques : 270000 p. 
Tuiles type Mıırseitlt• : 50000 p. - ld. ııımplcs 

5000 p. 
Manche de lın : 1600 m. 
Argile : l 5 t. 
Canevas : 11000 m. - Corde grosse: 8700 m. Fil 

gros : 102000 m. (aj.). 
Diverscı ustensiles de cuisine tels que: Chaudrons 

grands et petits : 600 picces-Gobelets avec cou
vercles : 2000 pieces - Passoires : 1000 pieces 
ete. (cah. eh. P. 252) {aj) 

Proviı,ions 

Viande de mouton : 5,5 t. 
Viande de boeuf: 12312 k. - id. d'agneau: 4940 

k. - id. de mouton: 2511 k. 
Beurre: 5 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Papier a cigarettes et iı emballnge, tissuıı de lııine, 

soie artificielle, auto ete. 
Boyaux et peaux 
Location du buffet et du casino de la nouvelle 

gare d'Ankara. 
Tanlts, dynamo, machine iı vapeur. chaudron ete. 

Publique 
Gre a grc 

Publique 
Pli cach 

Gre ~ı grc 

Publique 
,, 

Pli cach 
Grc a gre 

n 

805 
1195 60 

2024 -
24854 23 

4750 
1700 -

41000 
600 -

1564 80 

Publique ld p. 11 50 

Publique 

Publiqııe 

Pli cac~ 

" 
" Gre a grc 

Pli cach 
Grc a gre 
Pli cach 

" Publiquc 
,, 

" 
n 

n 

n 

" 
n 

n 

Gre a grc 

" 

" 

2700 -

9000 
9000 -
6000 -

le k. O 34 

6240 -
500 

18000 -

27000 -
800 -

3780 -
JOOO -
1220 -
2400 -

3900 
4590 

440 

1773 
525 

7327 42 

50500 -

Publique 1760 -
Gre a gre 

n 

Publique 

" Grc a gri: 7000 

Publique 141580 -

60 37 

152 -
1864 

746 25 

356 25 
127 50 

3075 
45 

117 38 

75 -

202 50 

675 -
675 -
450 

1275 -

460 -
37 50 

1350 -

2025 
60 

281 25 
75 -
91 50 

180 -

293 
34.( -

33 

132 98 
39 38 

549 55 

3787 50 

111 95 
535 80 

1575 -

Municipalite liarbakir 
Com. Permanentc Vilayet Seyhan 

27-1-38 
26-1-38 

Com. Ach. Coınm. G. Surv. Douın lıt. 29-1-38 
Dir. Travaux Publics Mardin 31-1-38 

Oir. Commercc Maritime lstanbul 

1 Expl. Ch. de Fer E.tat H.pacha 

n 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 
" .. 

Vilayet Kodjaı'li 

Dir. Monopoles Samsoun 

Dir. Ecole Contremaitre Ankara 

Cum. Adt. Mil:t. Diarhakir 
,, 
n 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Corn. Ach. Milıtaire Samsoun 
Com. Ach. Econ. Monop. Kııbatache 
f Ad. Gen. Ch. de Fer Et:ıt Ankara 
\ Bureau ı:l'Expedition H. pacha 

idem 
Dir. Ecole Contremaitre Ankara 

n 

n 

" 
n 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpachn 

" 
" 

1 E.xp. Clı. de Fer E.tat H.p:ıchıı. 
Com. Ach. D. '9;. Fabr MilitAire Ank. 
Com. Ach. lnt. lst. Tophanı; 

,, 

4-2-38 

4-2-38 
4-2-38 
4-2-38 

24-1-38 
19-1 38 
20.;-38 

4-2-38 

21-1-38 

4-2-38 

31-1-38 
31-1-38 
31-1-38 
24-1-38 

31-1-38 
1-2-38 
5·4-38 

5·4-38 
4-2-38 
4-2-38 
4-2-:\8 
4-2-38 
•1-2-38 

2-'.l-38 
2-J-38 
2-2-38 

4·2·38 
4-2-38 

20-1-37 

20-1-38 

Com. Ach. Mılitaıre Diarb11kır 24-1-38 
Com. Ach. lntend. Marine Kasimpacha 22-1-38 

n 21-1-38 

Dir. Venles Douanes lst. 

Dir. Ligue Aviat. Turque Suc. Aydın 7-::!-38 
1 Expl. Ch. de fer H. pacha 7·:.!-38 

Com. Pernı. V.unicipalitc lstanbul 
Oir. E.com. 

" " 
28-1-38 

11 
11 

11 
12 

15 30 

10 30 
10 30 
15 -
i4 
15 
14 30 
13 -

15 

14 -

9 
10 
11 30 
11 

10 -
14 -
15 30 

15 30 
11 -
14 -
14 -
14 
14 -

ıs 

15 
15 

10 30 
H 
14 30 

14 -

11 
11 

14 

15 

14 

Le Buffet et Je Casino de la Nouvelle Gare d' 
ainsi que leurs dependances seront donnes eP 

De la Deuxieme Exploitation des Cheruins de Fer dt 
1.- Le buffet, la buvet e, le kioaque pour veote 

naux, se trouvant a l'interieur de la Gare nouvt?lle 
truite d' Ankara, ainsi que le vaste et luxueux Casino 
vant a côte de la Gare, avec 1;es dependances, seroO 
en location sous forme d'adjudication de gre a gre, 
duree de trois ans. 

2. Le lo.ycr annuel estimati~ d~ ce~ locaux e5t O 
Ltqs. Ceux-cı ne seront pas loues ıeparement, mais eO 

3. Les interesses doivent remettre a la Coınnı' 
plus tard cinq jours nvant l'adjudication, un docuıncııl 

, par la Chambre du Commerce, et attestant qu'ils ont 
temps, avec succes et competaoce, un Casino de preı' 
se, dans une grnndc ville coınme iı. Ankara, lstanbul, 
disposent actuellem nt de la competance et de la c• 
nanciere necessaire pour pouvoir gerer un Ctablissetıl 

genre, ce point doit etre mentionne clairement dan' 
ment. Us doivenl remettre tgalement I' original de ıeııtf Q 
d'identite ou lcurs copies, düment legalisees par le5 
ments competents. Apres examen de ces documents, 1 
tration communiquera, avant l'adjudication, aux intere 
peuvent ou non participer ıi l'adjudication. Lcs docufll 
portes npres la da\e fixee, ne seront pas acceptes, et 1 
rictaires perdront leur droit <İe participation a l'adjudi ~ 

4.- On peut obtcnir graluitement les cahiera des 
la Direction de ln Deuxieme Exploitation a Ankara et 1 

rection de la Premicre Exploitation a Haydarpacha. 
5. L'adjudication aura lieu la Lundi, 7-2-938 a 15 

par devant la Commission qui siegera a la Direction dt 
. . E 1 'l t' . A k L · • · d · d "" xıeme xp oı a ıon a n ara. es ınteresse~ oıvent ı 

Is. Caisse de I' Administration Genem le iı Ankara un c' 
il\ ment proviıoir de 1575 Ltqs. et de se presenter, au jo 

l'heurc indiques, a la Commission. "131,, "29.t,, 

u Ministere des 
ublics 

1. Sont mis en adjudication les travaux d' amelior•1 

plaine et du fleuve Bakır Çay, a Bergama dont la co1 

de l'expertiıe est de l.564.H03 livres 86 piastres. 
2.- L'adjudication aura lieu sous plis cachete le ı1' 

fevrier 1938 a 15 h. ua bureau de la commissİQn des 
tions de la direction generale <les caux du Minidere 
vaux Publics. 

3.- Les soumissionnaires pcuvent ıe procurer le c:• 
chargu de l;adjudication, la convetion du projet, le ,,~ 
charges gcnerttl des travaux publics et le projet avec 
ditions techniques de la dırection generale des eaux 
cinquante li vres. 

4. Pour pouvoir participer a l'adjudication, les 
onnaires sont tenus de fournir un cautionnement pro" 
60697 livres et 12 piastres et de presenter des docunıe~ 
lissant qu'ils ont entrcpris et tcrminc avec succcs def 
hydraııliques ou des lravaux ıimilaires d'un valeur de 
lhres t d'exciper le permis d'entrepreneur obtenu dod 
dcs Tr vaux Publics en vue de justificr leur capacite 
a bonne fin ces sortes d'affaires. 

il faut que ies lettres de proposition des soumnti§f 
soient remises u ne heure avcı.ot l'heure susmentionneej 
rcction generale des eaux contre recepisse. Les reta' 

1 

poste ne sont pas admis. 

Çarşamba 19. 1.938 

Kuru soğan (İst. Komut.) .Y 570 
Külçe kalay 'DO yol. Sirkeci .Y: 570 
Karasu betonarme köprüsü inşaatı (Nafıa Vek.) .\.' 571 

Alimantasyon binası inşası (OD yol.) ~\-:, 572 
Kilim (jndr. Gen. Komut.) .\' 572 
Hava kompresörü (İohis. U. Müd.) .\: 573 
* Saf kan, İngiliz tayı (Karacabey Haraaı) ~\~ 575 
Şehir kazinoıu inşası (Kayseri Beled.) .\~ 575 
Alıit, pamuk ve hidrofil pamuk (Ank. Mrk. Hıfu. 
Asıklık hamamının tamiri (Kütahya Vakf. Dir.) X 
Kuru üzüm (Diyarbakır Ask. SAK) ,\' 582 
* Yaprak tütün (Sinop İnlıis. Müd.) .\: 583 

1 

Talebe• sırası (İst. Erkek Lisesi SAK) N. 586 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hnmiş : "No.,, işareti ilanı havi gaz.elemizin sayıııı111 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


