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r- ABONE ŞARTLARI:~ r Türkiye icin Kurul ı 
3 A YLIGI .t50 1 
6 " 850 

12 ,, 1500 
Ecnebi memleluıtler için 1 

12 aylıfı 2700 

L 
Sayısı 5 kuruş 

Reıımimakbuz mukabili olma· 
an tediyat makbül detlldl;~ 

Hergün ç1kar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

~ GAZETES[ 
~~-------------

r İDAREHAN E . -, 
Yoğurtcu han, ı ci k at 

No. 3 ve 4 

1 Gal~ta~ Perşembe pazarı 
iLAN ŞARTLARJ 

İ ıia rehanemizde görüşülür 

Telefon : 49442 J L
Telgr. : İst. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

.....__ Bugün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

--------~----~--------------------------------:'"'"-:"-::~ '----- Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri 
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Gün Saat 

El) ~ünakasaıar 

lllşa 
~~~işleri, Malzeme, Harita 

ılis B 
c;Otlud al!ılc Çayı üzerinde d~mir su geçidi yap. 

te11· a F" tipi iki hangar, hamam, mutfak, su 
Bltı 6 

Yesj I Ve erat pavyonu ile yol meydan tesvi-
61 soncİ.~ :ktrilc teıiutı, ltanali:ıaayon, cephanelik 
I ~ Yede( 1 ınşııat ve teıisatları (şart. 42,63 L) 

Çoruıxı suba! okulu için inşa edilecek ben:ı.in deposu 
Üaltijd şehrınin halibnır hıritalarmın hnsimi işi 
s.ırı,t lr belediye bin asi su borularının ta miri 
lıltıur Yl ~antar kulebesi temelin tahki111i 
alkırkrerı g"Ürnrük muhafaıa kuJubHİ İnş . 

Ya d y emruzı akliye ve asabiye hastanesin;n eş· 
let ş· eposunun çatı in". 

. ışl 'd y 

~iliirji 
1
k ~ ~ap. telefon santral binası inş . (şa rt . 308 kr.) 

~2 bi lı n ıg-i inş . (temd) 
f nanın d h · ı· h . . ay a ı ı ve arıcı sıva, badana, çini ve 

>v1 1 ~ns işleri • aı d 
iıı.lYa a lsnıet Paşa nahıyesinde bt- lcdiye bi n a sı 

y lh 

aç. eks. 490 71 
kapalı z. 852522 89 

aç. eks. 988 -
kapalı z. 8500 -

paz. 174 60 

" 
187 78 

aç. eks. 1375 14 

• 5446 75 

kapalı z. 61614 28 
paz . 379965 88 

kapalı z. 8718 74 

ıı~ 
~' 1\.l<ııl'ni 'kk 1· • • ı ~ H t L lı~ ~-•e spençıyarı a.at, as_~1?_~ . ev. 
~ ç u-r,, k· h 
~p l e l ast. için): 5 kalem 

Ö· u 
~ '4çi rn" 1 ,, " 3 ,, 
ıbbi t Zeınesi (Sıvas Nümune hast. 

tcll (İı~t şirürji kliniği için 
okullar için). 

için): 48 kal. 

paz. 175 25 

" 
250 -

aç. e ks. 2100 -

" 
1755 -

aç. eks. 1600 -

f,01 ~ltltt .. :k c; ~ -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
• ~ orıud• 

A. te•iıı . Yap .. ~angar, hamam, mutfak v.s. elektrik 
'Vl•lt (Bak. ınşut sütun. ) 
~ epe . 
•dy

0 
P1~ade atış okulunun elektrik tesiaah 

trıaltınesi vo tcıisatı (temd) 

~ev ~bsıı~. 
C· ~~ Elbise, Kundura, Çamaşır V •S. 

r.J l-"{%Iekı · k e• '-tici 
1 be.ı: 30350 m. 

elbiae: 240 tak . 

~bilya 
~" .~e büro eşyaaı, Muşamba-Hah v.s. lldur· ------~-.:..__.:..__ _____ _ 

l ~ 'Y•t için b·J nıo ı ya 

&! 
~tuk:a• .... 
~,!\ ... ,~in, Makine yagları v. s. 

):111: 20 t. 

relı ~]it 

~ A. () 
lo): 

k· lrlak: · ~ ~11\'•i 
30 

ınesı 2 tonluk: 1 ad. -motör pomp ma-
'./ ır tU!t ~ beygir bvvetinde ad. 
S '11~ııı .~it b.olcltaıu: 1000 ad. 

l.lb 01'ld"' ly Çad Urıne aleti: 4 ad . 
~ •rı: 100 d 
'Z~~k a . 

~~~t Sebze v. s. 
l'tiıı 1 

Yı.ıı, ht: 7 
(temd) Ar l: ıso t. -p,. l t. . so 

b .. 
l\,l' ) ~zayedeler 
~ ·- -llrct <>dunu 
~ ... ı l k~~ıt 
t'i Ptr~,1 Çelllber, fener ve 11and1k. 

r•k 'rı· 10 

o' '-:•tb · 00 k. - çuval: 4:)0 ad . 
Ua: 5 t. 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 

1952 50 
1250 -

kapalı z. 26708 -
ac;. eks. beh. 16 75 

2100 -

aç. elcı. 4730 -

aç. ekı . 

paı . 80 
kapalı z. 8000 -

- -
kapah :a. 7875 -

" 
8100 -

aç. art. 

" 
paz. 

" 

75 -
37851 

75 -
6'i7 50 
13 12 
13 94 

104 -
409 -

4331 -

13 15 
18 75 

157 50 
141 -
120 -

140 47 

2003 10 
301 50 

157 50 

354 75 

6 -
600 -

- -
590 62 
607 50 

- --
yüzde 15 -

" 
15 -

Milis Belediyesi 
M. M. V. SAK 

T ophııne Lv:ı.. SAK 
Dahiliye Vekaleti 
İatanbul Belediyesi 

" lst. Nafıa Müd. 
lst. Sıhhi Müe•. AE.K 

İıtt. Telefon Müd. 
,, Üniven. Rek.t . 

Zonguldalcta Kozlu Kömür 
işleri Genel Dir. 

Mal atya Vil. ismet Paıa 
Kamunu Uray S.şk. 

İstan bul Belediyesi 

" 
lst. Sıh. Müe:1 . AEK 
lst. Ünivers. AE.P K. 
latanbul Belediyeai 

M. M. V. SAK 

Tophane Lvz . SAK 
Prevent. ve Sanator. Dir. 

19-3-38 
21-3-38 

18-3-38 
21-3-38 
7.3.38 
7-3-38 

24-3-33 
23-3-38 

25-3-38 
14-3-38 

15 
15 . 

15 -
11 -
14 -
14 -
15 -
15 -

15 -
10 -

10 gün zarfında 

21-3-38 

7-3-38 
7-3-38 

23-3-38 
21-3-3~ 

18-3-38 

'..Gl-3-38 

18-3-38 
14-3-38 

14 -

14 -
14 -
15 30 
15 
14 

15 -

ıs 30 
1 ~ 

Tophane Lv:ı. SAK 21-3-38 
lst. Böl. San. Ok. E. lh. K. 14-3-38 

15 30 
14 -

fst . Deniz Tic. Müd. 18-3-38 16 -

l.t. Deniz Tic. Müd. 18-3-38 15 -

Boyabat Beled. 20-2-38 itib. 1 ay 

Kızılay Deposu Dir. lst. 7-3-38 e kadar 
lstanbul Belediyesi 7-3-38 14 -
M. M. V. SAK 9-3-38 11 -

Balıkesir Aslc . SAK 7-3-38 11 -
Tophane Lvz. SAK 21-3-38 15 -

" 21 .. 3·38 15 15 

Kırklareli Orman İdaresi 5-3-38 15 -· 
Sinop Vil. Matb. Müd. 
inhisarlar U. Müd. 16-3-38 10-

" 11\-3-38 11 -

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müraca at: ediniz 
... 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - Tami rat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Dalıiliye Vekaletinden : 

Çorum şehrinin halihazır haritalarının tanzimi işi ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Maktu keşif be

deli 8500 liradır. Eksiltme 21.3.938 pazarteıi günü saat 
11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında, Belediyeler 

İmar Heyetinde yapılacaktır. Muvakkat teminatı 637,50 
liradır . 

Şartnameler bilabedel Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden alınabilir • 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

İstanbulda Şişlide yaptırılacak 61614.28 lira keşif be
delli telefon santral binası inşaatı kapalı zarfla eksatme· 
ye konulmuştur. Eksiltme 25.3.938 tarihine musadif cuma 
günü saat 15 te İstanbul, Tahtakaledeki merkez binamız· 
da toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapıla
caktır. 

Bu işe aid mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel 
hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna 

müteferri diğer evrak 308 kuruş mukabili hergün Leva· 

zım Dairemizden alınabilir. Muvakkat teminat 4331 lir&dır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en az 50.000 l!ralık 

bu işe benzer iş yapbklarma dair Nafıa Vekaletinden 
alınmış 938 takvim senesine aid müteahhitlik Ye Ticaret 
Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını mezkur tarihte 
saat 14 e kadar Satınalma Komisyonuna vermeleri la
zımdır . 

İstanbul Üniversite Rektörlüğünden: 

379965 lira 88 kuruş bedeli keşifli birinci şirürji klini
ğinin kapah zarfla talib çıkmıyan inşaatının pazarlıkla 
ihalesi kararlaştırılmıştır. İsteklilerin 14-3-938 pazartesi 

günü saat l O da pazarlık için komisyonda bulunmaları. 

Zonguldakta Kozlu Kömür İşleri T. A. Şirketi 
Genel Direktörlüğünden: 

Tuzla mevkiinde şirketimiz tarahndan inşa edilmekte 
lan muhtelif eh'adda 22 binanın dahili ve harici sıva, 

badana, çini, fayans ve sair kaplama işçilikleri, bu gibi 
işleri yapmış bir müteahhide ihale edilecektir. 

Talib olanların şartlarımızı ve planlarımızı 

üzere biızat veya tahriren t O gün zarfında 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

öğrenmek 
şirketimize 

Malatya Vilayeti İsmet Paşa Kamunu Uray 
Başkanlığından : 

Malatya İsmnt paşa nahiyesinde yaptmlacak 8718 lira 
7 4 kuruş keşifli belediye binası inşası l-3·938 den itiba
ren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

İhale 21 -3·938 pazartesi günü saat 14 de belediye dai· 

resinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 653 lira 91 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublan ve bu işe ehil olmdukla

rım gösterir vesikalarını havi kapah zarflarını ihaleden bir 

saat evveline kadar eksiltme komisyonunu bulmalıdırlar. 
Proje, evrakı keşfiye ve şartnameler her gün ~örülür. 

isteklilere parasız suret gönderilir· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Yedek subay okulu için inşa edilecek benzin depoaunun açık 
ekıiltmeai 18.3.38 cuma günü saat 15 te Tophanede levazım i· 
mirliği satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 988 
liradır. İlk teminatı 75 liradır. Şartname ve keşfi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli ıaatte K:::>misyona gelmeleri, 



Sayfa 2 

Milli Belediye11inden : 

Milas Balçık çayı özerinden dört yüz doksan yedi lira yetmiş 
bir kuruş keşif bedelli demir 11u geçidi yapılması 25-2-938 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle eluiltmeye konulmuştur. 

Teminat akçesi yetmiş beş liradır. 
İhale 19-3-938 tarihinde saat 15 te Milis Belediye Encümenin

de yapı]acakhr. 
İhale eksiltme ve artırma kanunu hGkümlerine göre yapıla

caktır. 

Şeraiti daha ziyade anJamak isteyenlerin belediyemize müra
caatları lazımdır. 

Milli Müd.afaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Çorluda "F,, tipi iki hangar hamam nıutfak ıu tesisatı ve 6 
erat paviyonu ile yol meydan tesviyesı ~lektrik tesisatı kanali
zasyon cephanelik sondaj inşaat ve tesisatları kapah zarfla ek 
siltmeye konu]muttur. İşbu inşaat ve tesisatın umumunun keşif 
bedeli 852522 lira 89 kuruştur. Eksfüme 21-3-938 pazartesi günü 
saat 15 te Ankarada MMV Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. İlk teminat 37851 liradır . Şartname keşif proje veaair evrak 
42 lira 63 kuruşa MM Vekaleti Satanalma Komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4üncü maddesinin F fıkrasında yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını behemehal ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Ankarada MM Vekaleti Satınalma Komiayonuna makbuz karşıh
ğı olarak vermeleri. 

* • * 
Samatya kantar kulübesi temelin tahkimi ile Üskü· 

dar Belediye bina su borularının tamiri. Bak: 2 nci sa
hifedeki Ist. Belediyesi ilanlarına. 

d-wr·-

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ala~~ 

İstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan 

Birinci Şirürji kliniğine alınacak tıbbi aletin açık ek
siltmesi 21.3.938 pazartesi günü saat 15 te yapılacakhr. 

İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanununda yazılı belge· 
leri ve 1755 lira muhammen bedelin teminatı olan 14 li
ralık makbuzlarile Komisyona gelmeleri. Liste ve şartna
me hergün görülebilir. 

• * * 
Haseki Hast. için ilaç ve 3 kalem dıvarı ampul alına· 

caktır. Bak: 2 nci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 
• • * 

İlk okulları için ecza alınacakhr. Bak: İst. Belediyeıi ilin• 
larına. 

-* 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
...... -~--~~-.--... -------

Preventori uın ve Sana torium Direktörlüğünden: 

Prevcnlorium ve Sanatorium iç iıı lazım o!up 3.3 938 
perşemhr. günü ihalesi icra kılınmak iL,.:ere a~ık ek~iltıneye 

konan radyo, teferruatı ve tc::; isalının ' ksiltme~inde; meıkur 

radyo ve tesi~at1 12:)0 lirada takarri.ir etmişse de sözü geçen 
günde elde edilen maliimata göre hu bedel layık hadde gö· 
rülmediğindcn 2490 sayılı artırma, ebiltme ve ihale kanu
nunun 43 üncü maddesi mucibince l •l.3.938 pazartesi günü 
saat J 4 te ihalesi icra kılınmak ii:;ı;ere on gün temdit edilmi!? 
olduğundan isteklilerin o gün ve saattı> Cağalo~lunda Yük
sek ~lektebler mulıasibliği odasındaki komisyona ~elmeleri 

ve geleceklerin resmi müessüsatta buna benzar i~ler yaptık· 

lanna dair \'esikalar ve şartnam,..de yazılı diğer belgeleri ha
mil olmaları ve muvakkat teminatın eksiltmeye başlanmadan 
evvel muhasiblik veznesine yatırılmış olma:-.ı lazımdır. Şart

nameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak için Direktör
lüğe başvurulabilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe Piyade atış okulunun elektrik tesisatınm açık eksilt
mesi 18 mart 1938 cuma günü saat 15.30 da Tophanede L. V. 
amirliği satınalma ko. da yapılacaktır. Keşif bedeli 1952 lira 50 
kuruştur. İlk teminab 146 lira 47 kuruıtur. Şartname ve keşfi 
ko da görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko. na gelmeleri. 

• ... . 
Çorluda yap. hangar, mutfab ve pavyonlarına elektrik 

teıiaatı. Bak: inşaat sütununa M. M. V. ilanına. 

t\\eusucat-flbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisy«rnundan 

Askeri okuJlıu için 30350 metre haki poplin gömleklik bez 21 
mart H38 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede levazım amir
ligı ntınalma komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 26708 lıra ilk teminatı 2003 lira 10 kuruştur. Şart
name ve nümuncsi komi.1yonda görülebilir. İsteklilerin IHnuni 
ve:ıikalariyle beraber teklif mekhıblarını ihale saatinden bir aaat 
evvel komiıyona vermeleri. 

MÜNAKASA GAZETESİ 
" 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Eksiltme 
ve İhale Komisyonundan: 

M. B. İlk teminat 
Nevi Miktarı L. K. L. K. şekli 
Harici elbise 240 16 75 301 .50 açık 

İstanbul Bölge Sanat Okulu talebesi için harici kos· 
tüm eksiltmeye konulmuştur. Bu hususta gerekli durum 
yukarıda yazılmıştır. Gağaloğlunda Yüksek Mektebler 
muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecek
lerin Ticaret Odasınm 937 vesikasını tasımaları ve 2490 
No. lu kanunun emrettiği evsaf ve ş a rtları baiı: olmaları 

lazımdır. İıteklilerin 14.3.938 pazartesi günü saat 14 tle 
sözü geçen muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek için de 
okula başvurmaları ilan olunur. 

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

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 

Müdiriyet için yeniden mobilya yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 
2IOO liradır. Teminah muvakkate 157 lira 50 kuruştur. Bu işe 
talih olanların, fartnameyi görmek üzere hergün Müdiriyet İda
re şubesine ve ihale için de 18-3-938 cuma günü saat 16 da t~

minah muvakkate makbuz veya banka mektubile Galatada De
niz Ticareti Müdiriyetinde müteşekkil komisyona müracaatleri 
iJin olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürl · ğünden: 

Müdüriyet motör!eri için 20 ton benzin açık P.ksiltme · 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 4730 lira, teminatı muvak-

1 

kate 354 lira 75 kuruştur. Taliblcrin 18.3.938 cuma gü
nü saat 15 te Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğüne ban
ka mektubu veya İstanbul muhasebesine yazıldığma dair 
makbuz ile ve şartnam~yi görmek isteyenlerin de Müdi· 
riyet İdare şubesine müracaatleri ilan olunur. 

Müteferrik 

Kızılay Deposu Direktörlüğünden : 

1000 adet bakır tükrük hokkası yaptırılacaktır. 
Alakadarların nümuneyi görmek ve şeraiti anlamak 

üzere Yeni pestane civarında Kızılay Hanında Kızıl y 
Depoıu Direktörlüğüne 7 Mart 938 tarihine müsadif pa
zartesi günü akşamına kadar müracaatları. 

Boya.bat Belediye Reisliğinden : 

Boyabat Belediyesi için a!ın :ıcak müceddet iki tonluk 
araroz makinesi ile 30 beygir kuvvetinde çift hortumlu 
bir motor pomp makinesi 20 Şubat 938 tarihinden itiba
ren açık eksiltme suretile ve bir ay müddetle münakasa
ya konulduğundan 2490 No. talip olacakların bu müd
det zarfında fiat ve sair malumatı muhtevi teklif va raka
larını Boyabat Belediye encümenine gönderınelerİ ilan 
olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
l- 100 adet subay çadırı kapalı zarfla ekailtmeye konmuştur . 

2 Hepsinin tahmin edilen bedeli 8000 lira olup ilk teminat 
paruı 600 liradır. 

3- İhalesi 9 Mart !-'138 çarşamba günü ıaat 11 dedir. 
4 Eksiltmeye ı-ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublarını 
ihale gününde en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

• ... * 
30 ton teJgraf ~eli ile 150 k. Bağ teli alınacaktır. Bak: Nafıa 

Vekaleti ilanına. 
* 

:ı· * 
4 tane yangın söndürme aleti alınacaktır. Bale 2nci 

sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarma. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

lstanbul Levazım Amirliği S.ıtınalma Komisyoııunrlaıı 

İdareleri lst. Levazım amirliğiııe bağlı miiesscsat için ıso 
ton yulaf 21.3.9:·38 pazartesi ~ünü saat 1 ~ te Toptianede ı~ 
vazım amirliği satınalırn\ komisyonunda kapalı zarfla ebilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7875 lira, ilk teminatı S90 
lira 62 kuruştur. Şartııam~ ve nüınun~si komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile teklif nıektnblarım iha
le saatinden bir saat evveline kadar komi:;yona VC'rmeleri. 

* * * idareleri l staııl ı ııl levuzıııı fım i rl iğiıw bağlı müe.., .. P ... at 
için 1 SO ton arpa 21.3 .938 paza rıc~i giınü . c1ul l S, 1 :> le 
Tophanede lcvaz.ım tlmirl i ği ~a tııı alnı a komi~yo 11ı111d ı Lıpd lı 

zarfla '""k şiltm e::ıi yapılaca klır. 'lahmın lwdf'li 8 100 h rn ilk 
teminatı 607 lı ra Sü kuru :;ıtur. ~artnaı rı' \"e n iim111H' i Ko. 
da göriilebiiir. İ titc klilNİıı bınıııı vr.:; ika la rilP tAklif nwktııp
larını 1hale ::ıaatindeıı lıiı saa t en eliı ıı' kadar f,o, na ver
meleri. 

4 Mart I~ 
T 

,!----------------------------~ İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen llk 

bedeli teıniJJ311 

~ 

Ha~eki hatanesi ikinci hariciye seri ya-
L3 t5 tına 5 kalem ilaç 175 2.S 
18 75 Haseki hastanesine 3 kalem devai ampul 250 

Cinci temizlik ahırına 4 tane yangın 

söndürme aleti 80 6 
Samatya kantar kulubesi temelin talı-

ı:' 9J kimi 187 78 
Üsküdar Beledive Linası su boruları-

] 3 ı2 " 
nın tanıiri 174 60 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı i~ler ayrı ayrı 
pazarlığa konu lmu~tur. Evrakları Encümen kalerrıirıd~ 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teın~~s~ 
makbuz Ycya meklubile beraber 7.3.938 pazarte::::i gLırı 
saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Balıkeıir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
r~' 24-2·938 tarihinde eksiltmeve konulan 7000 kilo zeytiny• ,ı 

talip çıkmadığından JO gün u~atılarak 7 ·3-938 pazartesi günii,. ır 
11 de ihalesi yapılacaktır. Talihlerin Koır Satınalma Komi•1°ıt 
na müracaatları . ~ 

b) _ _9~ A Y _ _! D E L ~ 
-

Kırklareli Orman İdare.inden: 

M3 D3 Adet • Cinsi Devre Tulü Muham. bedeli 
kuruş bir taneıi 

0,510 ıo kayın 0,40 4 8 
0,868 28 " 

0,28 5 8 
---- -- -

1,378 38 yekun ~r 
KuruderP. köyü civarındaki Fatma kaya Devlet ormanıııd8 • 11; 

min tarafından kesilip hazırlandığı belli olmayan yukarıda cı do 
miktarı, ebadı vesairesi yazılı kayın ağaçların Orman kaounıııtd, 

1 128 nci maddesine tevfikan musadere edilip 2490 sayılı ka0~~~ı 
maddei mahsusasına tevfikan 18-2-938 tarihinden 5·3-938. t;ırı ıJr 

1 kadar 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Istelı ,tıl 
o gün saat 12 de Kırklareli Orman idaresinde toplanacak 'jlll 
komisyonuna yüzde 7,5 teminatlarile beraber müracaatları 
olunur. 

Sinop Vilayet Matbaası Miidürlüğünden: ~· 
Sinop vilayet matbaasında tahminen iki yüz kilo kllrlif 

kağıt, çember, fener ve sandıklar satılacağından t
11
,. 

olanların matbaa müdürlüğüne müracaatları ilan olunll 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünde11 : p 
·ıe 

Cibali kutu fabrikasında mevcud lOOO kilo çul parç:ıları 
ı aded kola çuvalları pazarlıkla satılacaktır. 10J1 

Pazarlık 16-3-938 tarihine rastlayan çarşamba günü saatd f' 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış Komisyonun • 

pılacaktır. .. _ bili' 
Satılacak mallar hergün Cibali kutu fabrikasmda goru~e dt 1 

İsteklilerİD pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yuı ~~ 
temin<ıt paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyoııtl 
racaatları ilan olunur. ~11'1 

.* • Kabataş kırtasiye ambarında mevcud 5000 kilo tıt 
oluonn eski evrakı matbua pazarlıkla sablacaktır. ıl, 

Pazarlık 16-3-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat el• 1' 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış KomisyonuP 
pılncalchr. ol 

Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye ambarında g 
1 

biJir. -ıde 
İsteklilerin pazarlık için tayiu edilen gün ve saatte yıı f1lat

1 

teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyoıııt 
caatleri ilaıı olunur. 

i 
İlk okullarla ilk okul sağlık odalarına lüzurJJtl 1~ 

ecza açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine ,11 
lira bedel tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi Le\'11/ 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı 1<
811 ~/ 

yazılı vesika ve 120 lirahk ilk teminat makbuz ver',~ 
tubile beraber 18.3.938 cuma günü saat 14 de DaioJ

1

1'{91 
. ( 1 

cümende bulunmalıdırlar. ~ ~ 

·stanbul P.T.T. Müdürlüğünd~ 
. ıı' 
ldare ihtiyacı için 29 adet 2 kiloluk, 1 adet 5 kilolukı .,cı J 

IO kiloluk, 1 fi adet 20 kiloluk, t 2 adet 50 kiloluk ki ce1'1 .,ıf. 
adet kefeli ve oturak terazinin alımı açık dtsilhneye 1<0

" ~ı 
tur. Eksiltme 8.3.9::\8 salı günü saat 15 te Büyük Postanerfl ı' 
birinci katta İstznbul P.T.T. Müdürlüğünde müteşekkıl al~, 1. 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 583.75 lıf .,e j 
vakkat teminat 43 lira 78 kuruştur. Taliplerin şartname e rı 

munesini görmek ve muvakkat temirıatlarını yatırmak üıe~ I_ 
• ... J 

ma günlerinde mezkur Müdürlük idari Kalemi Leva:zHJ1 gJOI 
eksiltme gün ve aaatinde de Komiıyona müracaatları. ( 



,. 
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~ 
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~h~is-a-rl_a_r _U ___ M_ü_d_u·· r-l-üg-~ iı-. n_d_e_n_: 1 
1--. w~ 

tak M?.artname ve projesi mucibince Urfada yaphrıla
llıeye kdürlük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
ll- on~uştur. 

teıni Keşıf bedeli "22864,, lira "97,, kuruş ve muvakkat 
batı "1714 r 7 k 111._ Ek . ,, ıra "'8 ,, uruştur. 

15 te 1( sıltme 7.lll.938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 
1<oı:n· abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
. iV ~~onunda yapılacaktır. 
Inb· Şartname ve projeler" 1.15,, lira bedel mukabilinde 
· ıııarlar U M"d" l'" v .. L M b t b sıy(e A mum u ur ugu evazım ve u ayaa şu e-

ahhabitkara Başmüdürlüğünden ve Urfa Müdürlüğünden 
V ır. 

\>e - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ibr,Vesaikini İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
v~ ede~~k ayrıca ehliyet vesikası almalara lazımdır. 

İxtci Muhürlü teklif mektubunu, hususi vesaik ile 5 
\>akk llladdede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
lar ~t. teminat parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf· 
Reç t sıltınc günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
de en .Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilin-

Verı) . mış olması lazımdır. (B) (919) 4-4 
* '-i. *• lac k zmırde şartname ve projesi mucibince yaphrı-

•ilta ve ll.lV.938 tarihinde ihale edilmek üzere ek· 
kaı~~Ye ~o~ulan Tütün Bakım ve İşlem~ Evinin temel 
llıu t arı Işı ayrıca kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon-

ş Ur. 
ıı 

t .. lh. - Ke~if bedeli 8/255 lira i.l k•HU~ v~ muvakkat 
"•1.1ltı t . llt a 1 5613.27 liradır. 

tesi .: ~ksiltme 1 l .IV.938 tarihine rasthyan pata(· 
Şub i~nü saat 15 te Kab ataşta Levazım ve Muhayaat 
ay11;sı~deki Alım Komisyonda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
Ba k guode en geç saat 14 e kadar adı gl!çen Komisyon iv anlığına makbuz mukabilinde verilecektir: 
de İn ~ Şartname ve Projeler 4.36 lira bedel mukabilin
İ~rn· hısarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve 

Vr Başmüdürlüklerinden alınabilir 
&itıd - Fenni Şartnamesinde izah edilen esaslar daire
St e Yapılacak olan temel kazıkları işi Franki, Rodic, 
.,.~rnF, Simpleks. Brechtl, Abolorenz Miharlis, Mast ve 
.. tr · 'İl . ırmalarm usul ve sistemlerine veya bunlara mi"ıma· 

iar sıstemlere göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek 
oı:ııye~ Firmalarm fenni tekliflerini münakasa gününden 
l'ur~u~ evveline kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar 

Vun ışl~ri Müdiirlüiüne vermeleri lazımdır. 
\>e l - isteklilerin bir Mühendis veya Mimar olm darı 
ki\/ahud bir Mühendis veya Mimarı inşaatın hitamına 
'lraı"r daiui o\ar~ 'c iş b :qınd 1 b .ı l un'.fur:ıc ığın ı d ı · ( 
k~ .. ~tında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahhüd 
tık~t ı ile Nafia Vekaletinden alanmış bu gibi işleri yap
<1~1 arını gösterir müteahhitlik vesikasını eksiltme günün· 
Q~:lüe~~. ~cç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
tııa} gu inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika al-

V arı l bımdır. 
vı 11.- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 
lllu:cl matldede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
olan •~kat teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek 
e... <tpalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme O"Üni\ .• ge n 
•iy

0 
ç !aat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Kom-

l~tı ıı~ Başkanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lll lr. (976) 2 - 6 

* * • 
~ak ~~ .. Şartna,.e ve _pr~jesi ma~ibince lzmirde yapbrıla
<le ih utun Bakım .-e işleme evi Iıaıaatı ll.IV.938 tarih n
kat> tle edileceği illn edilen temel kazıkları işi hariç 

l~ 1 ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
lerıı· - Keşif bedeli 676,960 lira 83 ku!UŞ ve muvakkat 

ınat 3 ili 1 0828 lira 43 kuruş hu. 
~İitıij - Eksiltme ll.IV.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
Silldek~aat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
ll}'

111 
~-Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zar ' lar 

kaııı.~Unde saat 15 e kadar adı geçen Komisyon Baş-
. ıJ•na ... makbuz mukabilinde verilecektir. . 
htıde l ~artname ve projeler 33,85 lira bedel mukabi
le İz. ~hısarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara 

Vtnır ~aşmüdürlüklerinden alınabilir . 
~'ld l :- isteklilerin mühendis veya mimar olmaları ve ya
l:faicn·)lr mühendis veya mimarı inşaatı hitamma kadar 
t~<lti 1 ol~rak iş başında bulunduracağına dair ar.ılarında 
~<lfıa ~ılıniş Noterlikçe tas , ikli bir teahhüd kağıdı ile 
1l\şll<lt ekaletinden alıntnış asgari 200,000 liralık bu gibi 
~ksilt Yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik vesık~sını 
'a'tlctrrrıie gününden en geç iiç gün evveline kadar lnhi
ll\aları ~Şaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika al-

Vı lltımdır. 
~i tlı - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile l.ıeşin · 
~llt t:d~ede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvak
kıtl>cth ltlırıat par asım veya mektubunu ihtiva edecek olan 
&il el\ ıarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa gü· 
öt~ka T~ç saat 15 e kadar adı geçen Alım Komisyonu 

cllr, l\ •gına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazım
(977) 2-6 

il D.D.YOLLARı ismME u. MUoUruU6ÜNDEN 1 1 
il -- ~ . 1 = ---- - -

Muhammen bedeli 1. 152.50 lira olan 37 kalem elektrik mal· 
zemesi ·açık eksiltme uauliyle 14.3.938 pazartesi günü saat 15,30 
da Sirkecide 8 uncu İşletme binasında Satın Alma Komisyonunda 
mubayaa edilecektir. Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vesika
lariyle ve yüzde 7,5 nisbetindeki teminat akçelerile Komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Şartamesi parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

* • * 

(1000) 4 4 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarları a-
şağıda yazılı iki liste muhteviyatı kayın traversler 17.3.938 Per· 
fembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iateycnler her liste hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müt~ahhitlik 
vesikası \.e tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eıkişehir ve 
İzmir veznelerinde satılmaktadır. (1081) 2-4 
Eksiltme Miktarı 

listesi Cinsi Adet 

No. 
1 
2 

Kayın 

n 

---
111.000 
33.000 

Muhammen 
bedeli 

324. 120 
94.710 

Muvakkat 
teminatı 

16.714,80 lira 
5.985.50 ,, 

2L3.938 Pazartesi günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti 
Mal:ı:eme Eksiltme Komisyonu odaaında ceman 5277 lira muham
men bedelli 30 ton telgraf teli ile 150 kilo bağ telinin kapah 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 395,78 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Vekalet Malzeme 

Müdürlüğünden t>ıtraıız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektu blarını talimatnamesine göre Vekalet- · 

ten almmıt Malzeme Müteahhitliği vesikası ile birlikte aynı gün 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lazımdır. 

(542) ( 1119) 1 4 

ı e=: cx 

1 I_)IY ASA HABERLERİ 

İtalya ve ı\lmanyaya İhracatım:z 

İtalyan tüccarları piyasalarımızla yakından alakalı olmıya baş

lamışlardır. Şehirimizde bulunan birkaç firmanın mümessilleri f
i talyada beğenilen mallarımız eh-afında tetkikler yapmaktadırlar. 

Son hafta içinde İtalyaya piyasamızdan 8 bın balya yapak va 
1500 balya tiftik gönderilmiştir. 

İtalyanlar daha ziyade kıvırcık ve Trakya yapaklarını tercih 

ediyorlar. 
Fakat Lu dns mallar bitmek üzere olduğundan sıra, Anado· 

lunuo stoklu cinsler arasında Kurahisar v e ince yapaklarına gel · 
miştir. Ha~ta bu Eskişehir nevilerinin kilosu 64-65 kuruşa yük
selmiştir. ltalyanlar ikinci kırkım yıkanmış yünleri ve yapakları 
da almaktadırlar. 

Trakya mallarını 85-82 kuruştan ve Anadelu malları 75-80 ku 
ru,tan almışlardır. Şubatın son günlerinde İtalyaya gönderdiğimiz 
malların arasında 56800 lira kıymetinde koyun derisi, taze balık, 
böğrülce, fasulye, k tre gibi maddeler bulunmaktadır. Son gün
lerde İtalyanlar hava kurusu koyun derilerinden de almaya baş
lamışlardır. 

Bu derilerin fiyatları 57-58 kuruş arasındadır. Keçi kılları sto
ku bitmiş gibidir. Kırkım cinsleri 56-58 kuruş ara1ında, Yediku
le dıebbağ malları 34. 35 kuruştan sahlmışbr. 

Almanyaya gönderilen mallar 

Almanyanm piyasalarımııdan almakta olduğu malların mik· 
tarı son ay içinde nisbeten azalmıştı. Bunun sebebi bankaların 
satış evrakı mukabilinde tüccarlarımıza yüzde 70-80 nisbetinde 
ve 12 faizle para vermeleridir. 

Son günlerde bankalar faiz miktarını yüzde dokuza indirdik· 
leri gibi tüccarlarımıza da diğer bazı kolay lıklar göstermiye baş· 
ladıklarrn 'l an ihracat işleri eski canlılığını kazanmıştır. Şubat a~ 
yının son günlerinde Almanyaya gönderdiğimiz malları:ı miktarı 
bir haftada yüz on bin lirayı bulmuştur. Bu mallar arasında 
16668 liralık portakal, 21220 liralık koyun ve keçi derileri, 321000 
liralık ceviz kütüğü, 6836 lira pestil, 1737 lira acı çekirdek, 12 
bin liralık yün parçaları, 8716 liralık iç fındık, 6030 lira yaş 
barsak, 1346 lira fındık küsbesi gönderilmiştir. Alman ithalat bü
rolarının mart ayı için yeni perrnifer vermiye başhyacağı haber 
•erilmiştir. 

Almanyanrn keçi kılları, yapak almak iıtiyeceği de söyleni-
yor. Piyasalarımızda keçi kıh ıtoku bitmiş gibidir. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI ORAM KISMI 

l 'jjll 1:ııı 11::1 

l'Jl"i11 

lıılllıılll 
Ya

11
zan: 

Bu akşitm 

ıaat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dr•111 3 perde 

ESKİ FRANSIZ TIY ATROSU 

KOMEDi KlS.w1l 

Bu akşam 

&aat 20,30 da 

DALGA 
komedi 3 peTdc 

1 l!ı l ;ı ııırı ııı 
1111 ııı 
ınıııııııı 

, Necip Fazıl Kısakürak 

Yazan 
Ekrem Reşit 

1 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'istanbul ] 

3 - 3 - 1938 

FİA TLAR ( Cours offıcieJs) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çudar (Seigle) 
Peynir kaşer (Froınage kachere) 
Nohut iri( Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Ma"iı jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya n Thrace 

Aşağı (Moins) Yukarı (PJus) 

5 32 
5 19 -

4 6 

4 30 -

80- -

72 -
7 29 -

5 33 -
5 20 -

4 37 

7 31 Kuş yemi (Millet) 
Zeytin yağı I.ci y emel..lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor. ) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Suaam (Sesame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot secl 
Burçak 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( n sesame ı 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Sansarderisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 
Tavşan 

Porsuk 

" 
" 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k -

Buğday ( Ble) 301 
Arpa (Org ) 60 -
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mmr ( Ma'ls) 
Kepek (Son) 
Keten t ohumu (G r. Li n) 
fasulye (Haricot sec) 
P:ımuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin J 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet} 
Mercime k (lennlle} 

75 

28 25 
64 -

Nohut (Pois Chiche) 40 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 88 -
B. Peynir (Frornag~ B.) 
Tiftik 
iç fındık (Nois. dcc. ) 
Razmol 
K fındık (Noisetle) 

101 

stanbul 

33 

8 20 --

GİDEN (Exportation) 
Razmol 50 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millell 
Nohut (Po:s chiche) 

ı İç fındık (Nois dec.) 
Un (farinf') 
Tifti ~;: 

Yapak (Mohaire ı 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers'\ 

50 -

82 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 17 
,, ,, Şikago 4 30 
., " Vinipek 5 87 

Arpa (Orge) Anvers 4 30 
1 Mısır (Mais) Londra 3 94 

Keten t.(Gr.Lin.} ,, 7 82 
Fındık (nois .) G.Hamburg :~9 -

1 K • .. 38-

Borsası 
3 -3-1938 

Paralar 
Sterlin 

l Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Belc!ka Fr. 

627, -
12.3,-
78, 

98, 
80, -

Drahmi 18,-
20 İsveçre Fr. 570,--
20 Leva 20, 

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Sl. 21 ,-
1 Mark 26,-
l Zloti 20,-
1 Pengü 21,-

20 Ley 12. 
20 Dinar 48, -

632,-
126,- 1 

~3. -

106 -
84,-
22, 

580, -
2.".\, 
70,-
82. -
23.-
29,50 
22.-
25,-
14,-
52,-
32,-

Çekler 
London 
Nev York 

Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vivaoa 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşl 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 

625, -
0,8ü10 

23,57 
ı 5,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
l,4~37 

22,7675 
4.2275 

12,65 
ı,9822 

4,24.i4 
4,0225 

t06,8050 
34,5875 

2,75 

626,-
0,80 

23,5873 
15,23 
4,7153 

87,58 
3,4635 

64,1025 
1,4450 
22,785 

4.23 
12,66 
1,9838 
4,2467 
4,0.!56 

106,89 
34,tll5 
2,l533 1 İsveç kuronu 30,-

1 fürk albnı 
Banknot - ,- -,- \

Moakova 
Stokkholm 

23,53 2.~.51 
3,10 3 

- - -
1 st:i krazıar 

Açılış apa.,ış 

Türk B. 1 Peşin 19,20 19.20 
Türk bor. l vadeli 19.25 19.35 

,, ,, il Peşin 19.20 19.20 
,, il Vadeli 19 . ..i5 19.35 

İsti.kraz1 dahili !H.- 94.-

==--- ---
imtiyaz eahibi ve yazı İ!lni 

Direktörü: lsnw.il Girit 

-----
Esham 

Aç?lış 

Aslan çimento 13. 
Merkez bankası 97,-

Kapanış 

12.85 
97, 50 

Tahvilat: 
Acad. M. Vadeli 40.35 .t0.35 

BasıMıiı yer: ARTUN Bıtımııevı 
G~kt;ı Rill iir an kak Nl'. l n. 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 ,, " 850 

12 ,, " 1500 

Etranger : 12 •oia Ptrıı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicit~ a'adreaserj 

VENDREDI 

Quotidien des Adjudication~ 

•• 
UNA ASA 
GAZETES İ 

----··---

ADMINISTRA 1 i ül" 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıat 

T el~phone; 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

a l' Administration "! ~ı J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l' E tat 
Adrease T~legraphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de I' adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Heure 

Constnıction-Reparation- Tra\i Publks·Materiel de Construction - Cartographie 

1 Construction pont metallique sur le fleuve Baltchik a 
Milas 

ı Construction depôt de benzine a l'ecolc des offi
ciers de reserves. 

Construction de deux hangus bain, buanderie, ins· 
tallation Clectrique et d'eau travaux de canalisa
tion aj\lstement de la terre, sondage et conııtruc· 
tion de pavillon a Tchorlou (cah. eh . L. 42,63). 

Construction guerite pour surveillance douaniere a 
Ounour Yeri Beyko:ı:. 

Constr. teiture au depôt de marchandise de l' hô
pitnl dea Alienes a Bak.irkeuy 

Reparation tuyaux d'eau batiment municipal a 

\ 
Scutari 

ReparatioD fondemf.nt guerite a Samatia 
11 

Presentation carte actuelle ville Tchor<9um 

1 

Coostr. bit. cntrale telepbonique a Chicbl! (cah. 
eh. P. 308). 

Constr. dinique de chirurıie (aj. ). 
Badireonnaıe, crepes1age et f a"ience a 22 ilabita

tions 
Construction batimeDt municipal a ismet pacha 

Publique 

,, 

Pli cach 

Publique 

" 
Gre a gre 

" Pli cach 

,, 

497 71 75 

988 - 75 

852522 8~ 37851 

1375 14 

5446 75 

174 60 

187 78 
8500 -

61614 28 

104 

409 

13 12 

13 94 
637 50 

4331 

Gre a gre 379965 88 

Pli cach 8718 74 

Municipalite Mil:ıs 19·3-38 15 

Com. Ach . lntend. Ist. Tophane 18-3-38 15 

Com. Adı. Min. OH. Nat. Ank . 21-3·38 ıs 

Dir . Trav. Publicı Iet. 24-3-38 15 

Dir. Hyg. Asaist . Soc. Djaghııloghlou 23-3-38 15 

{ 
Com. Perm. Municrpalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

'7-3-38 14 

idem 7-3-38 14 
Oir. Restauration Municip. Pres Min. 21-3-38 11 

de L'lnterieur 
Dir. Telephones Istanbul 25-3-38 ıs 

Oir. Universite ,, 
Dir . S.A.T. Af. Cbarbon Koz.lou 

a Zonroulcialc 
Vilayet Malatia 

14-3·38 10 
Dans 10 jours 

21-3-38 14 

Produits Chimiques et Pbarmaoeutiques - lnstruments Sanit~ires-Fourn~ture pour f-!~~aux 

Articles dentaires pour hôpital Model Sivas : 48 Publique 2100 - 1S7 50 Dir. Hyg. Assist. Soc. Djaghaloghlou 23-3-38 ıs 30 

lota 
lnstruments pour clinique de chirurrie 
Medicament pour bôpital Haseki : 5 lots 

Ampoules pour l'hôpital Haseki : 3 lots 
Medicaments pour les ecoles Primaires 

" Gre a rre 

" ?ublique 

1755 
175 25 

2SO -
1600 -

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique aux bangars, paviUons, buan-
derie et hain a Tchorlou (voire Construction). 

1 

lnstaUation electrique a l'ecole de Tir et lnfanterie 
a Maltf'pe. 

Machine radio et iastallatien (aj.). 

Pli cach 

Publique 1952 50 

,, 1250 -

Habillement - Chaussures - Tissus- Ct;ıiı:!.:.__ 

T o ile pour cbemiae : 303SO m. 
Costumes pour l'exterieur : 240 complets 

Pli cach 26708 -
Publique la p. 16 75 

Ameublemcnt pour HabitatİoJ! et Bureaux- Tapisserie ete. 

Articlea d'ameublemeat 

Combustible - Carbu~nt-Huiles 

B enz.ine : 20 t. 

Divers 

Arroseuae de 2 tonnes : 1 p.- Moteur-pompe CV.: 
'\ 

30 : 1 p. 
1 

Tentes pour officiers : 100 p. 
Appareilııı pour extinction d' incendie pour rcurie 

de voierie : 4 p . 
Crachoirs de cuivre : 1000 p. 

Provisions 

Huile d'olivee : 7 t. (aj .). 
Foin : 150 t . 
Orge : 150 t . 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois d'hetre 
Sacs de canevas et morceaux de toile : 1000 k. 
Papier et reristres : 5 t. 
Pap)er, cercles d'acier caiııses ete. 

Publique 

Publif(ue 

,, 
Gre e gre 

Pli cach 

Publique 
Gre a gre 

" Publique 

2100 -

4730 -

8000 
80 -

7875 -
8100 --

141 
13 15 

18 7S 
120 -

146 47 

2003 10 
301 so 

157 50 

354 75 

600 
6 

590 62 
607 50 

15 % 
15 o 

Com. Ach. Unıveuitc Iat. 
f Com. Perm. \tunicipalite 
\ Dir. Ecoın . 

lstanbul 

" " 
lde• 

{ 
Com. Perın. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat . Ankara 

Com. Acb . lnt. lst. Tophane 

21-3-38 
7-3-38 

7-3-38 
lS.3-38 

21-3-38 

18-3-38 

Dir . Preveaterium et Sanatorium Dir . 14-3-38 
Ecoles Sup. Djarhalorhlou 

Com. Acb. lnt lst. Tophane 
Com. Acb. Ecole Arts lst. 

Dir. Commerce Maritime Iıt. 

Oir. Commerce Maritime lst. 

21-3-38 
14-3·38 

18-3-38 

18-3-38 

15 
14 

14 -
14 -

15 -

15 30 

14 -

15 30 
14 -

16 -

15 

Manicipalite Boyabat Un mois a partir du 20-2-38 

Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara 
ı Com. Perm. Municipalite lstanbul 
\ Dir. Econom. ,, ,. 

9-3·38 
7-3-38 

11 -
14 -

Oir. Depôt Croisıant Rouge lat. Juaqu'au7-3-38 
Kızılay Han 

Com. Ach . Milit. Balikeair 
Com. Ach . lntend. lst. Tophane 

" 

7-3-38 
21-3-38 
21-3-38 

Administration Fore t Kirlclareli 5-3 38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 16-3-38 

,, 16·3-38 
Dir. lmprimerie Vil. a Sinop 

11 -
15 
15 15 

15 -
10 -
11 

Avis Officiels 
De I' Administration Generale deS 

Chemins de Fer et des Ports de l'~t 
Des tranraea en betre, objets de deux liateı, dont lef 

eıtimatives et garanties provisoireı aont indiquees ci·b"'. (; 
acheteea par voie d' adjudication ıouı pli cacbete le Je11~1 

1938 a 15,30 h. au local de l' Adminiatration Generale '. 
Ceux qui de•irent y prendre part doivent remettre •,, 

aidence de la Commission le jour de l'adjudication jut411 

h. leura offres, les garanties proviaoires indiquees eP r . 
chaque liate, lea certificats exigea par la loi et un e 
competenc~ delivre par le Ministere dea Travaux Publi~ 

Lea cahıer.s dea chargea sont en vente au prix de, 
aux Cai•H• d' Ankara, de Haydarpaşa, d'Eskişehir et d f 

(1081) . 

No de 

1 
il 

Espece 

Hetre 

" 

Quantite 
pieces 

1 l l,000 
3.1,000 

Valeura GaraJI. 
eatimativea pro•İI" 

Ltqı uq• 
324, 120 16,714~ 

94,710 5,gS.iı 

Cuma 5-3-938 

Lokomotif alev boruıu (OD yol. Sirkeci) .\~ 615 
Bakır çıplak tel (OD yol. Sirkeci) ,, ; 815 
* Bahk avlamak hakkı (İst. Defterdar.) .~: 616 

1 
Giresun vil. mrk. yap. hastane binası karrir ve beton•'°' 

ları inş. (Giresun N"fıa Oir.) .\ :. 618 
Rıhtım inşaaı (İzmit Beled.) .\~ 626 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müz.ayedeye aittir· 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaz.etemizin sayısını g 

Samedi 5-3-938 

Tuyaux pour flammes de locomotive (Chemİn5 !de Fer f.tıt 
N. 61S 

Fil de cuivre ieole (Ch. de Fer Etat Sirlcedji) N. 615 
* Conceuion de la pecbe (Dir. Biens Nat. l.t.) N. 616 . 1 
Constr..ıctio n des parties en maçonnerie et beton arı11e ~ 

Guireseun (Dir. Trav. Pub. l,;uiresoun) N. 618 
Construction de 60 m. quai (Municipalite iz.mit) N. 626 

* Les aateriıques indiquent une vente par voie de sure' 
N. B. - Les Nos indiques en regard dea uticles •011t 

journal dana lequel l'aviı :ı paru . 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus ~el 

40 journaux officiels et non-officıe 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Roumelie et a Istanbul ~ 

"DEVRİM 
,, 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ~e 

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik f 
melcrin tercümesi derühte edilir. 


