
r ABONE .ŞARTLARI:......., r Türkiye icin _ Kuru~ ı 
3 A YUGJ 450 1 
6 " 85(ı 

12 .. 15{10 
Enebi memleketler ıçin 

12 aylıfı 2700 

L 
~ayısı 5 kurus 

Resmimakbuz mukabili olm~- J 
yan tediyat makbül det,ildi~ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• ~ IDAREHANı.:. r Yoğurtcu han, ı ci kat 
No. 3 ve 4 

J GaJ~ta: Perşembe pa~arı 

1 

iLAN ŞARTLARI 
iriarehanemizde göruşülür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 1 

L Telefon: 49442 · J 
Posta kutusu N. 1261 _....ıl 

Umum M iitea hhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

olunan Listesi '-- Bugün iian 
--------~~~- ---------------~------"":':'-;--~;:-:-:;--:;;::::-~--~~--------~~--~G~-:--~~-S-:--~ ..........._ C M hm bed Temı"nat Mu-racaat yera· un aat ........_ ___ insi_----------- Şekli u · · 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

Q) ~ünakasaıar 

~at T . N f · J . M l ~ ış erıt a zemct 
ç:.b,k -· 

Harıta 

46607 91 ~rbe 15~rda hükumet konağ-ı inşaatı kapalı :z . 
lılty 1 ııtasyonu civarında inşa edilecek 41806 68 meyvacı· " 6 •ılah . t b. 1 t.-E:c1· ıa asyonu ına arı 
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aç. eks. 1170 -

aç. eks. 1540 -
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" 
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kapalı z. it . o 30 
aç . ekı. 1170 -

" 1560 -

aç. art. 125597 
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aç. art. 

• 
paz. 

3496 -
3136 -

2225 07 

150 -
1336 35 
2775 -
1257 -· 

1384 -

75 -
128 92 
300 -

367 50 

556 38 

47 25 

87 75 

115 50 
"d27 75 

144 38 
1 ~8 50 

308 31 
168 75 

1304 -
150 
97 50 

60 
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87 75 
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Bingöl Nafıa Mü::!. 1-4-38 lS -
Aydın incir lstaayonu 2S-3-38 15 -

Müd. E.K. 
lst. Nafıa Müd. 31·3-38 15 -

Haydarpaşa Liseıi SAK 21-3-38 ıs -
İğdir Malmüd. 30-3-38 15 -
Afyon Vilayeti 23-3-38 15 -
Konya Kültür Dir. 29-3-38 ıs -

Gümüşhane Nafıa Dir. 21-3-38 15 -

lat. Nafıa Müd. 11-3-38 lS 
Tavşanlı Urayı 21-3-38 
Kayseri Nafıa Müd. 9-3·38 14 

Ba~vek. D. Met lşl. U. Müd. 21-3-38 14 -

Etlık Veterın . Bakter. ve 
Ser. Mües . D. 

M. M. V. SAK 

21-3·38 

~0-4-38 

15 -

15 -

Kandilli Kız Lisesi SAK 23·3-38 15 -

D. O. yolları H. p:\Şa 22· 3-38 10 30 

Devlet D. yol. H paşa 2:>-3-38 1tl Jll 
M. M. V. SAK 21-3·38 11 

O.O.yolları H. paşa 22-3·38 10 
İzmit Beled. 16-3-38 11 -

OD yolları Mersin 17-3-38 14 30 
,, Adana 18·3·38 ıs -

lst. Telefon Müd. 22-4-38 15 -
M. M. V. SAK 22-3-38 10 30 

it 22-3-38 11 -
Etlik Bakt. Ser. Vet. Dir. 21-3-38 15 -

M. M. V. SAK 17-3-38 11 

M. M. V. SAK 23-3·38 11 -
Ankara Lv:z. ,, 10-3-38 15 -

.. 10-3-38 14 -

1st. Gümrükleri Başmüd. 14-3-38 13 
Beşiktaş Mal. Şub. Tah. Ş. 11-3-38 

İzmir Defterdar. 
Eskişehir ,, 
Konya Orman BAşmüd. 
Ankara Lvz. SAK 

1-3-38 itib. 1 ay 
28-18-3-38 15 

18-3-38 15 -
9-3-38 14 -

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz r 

a) 

İn şaat - Ta.nirat·Nafta işleri ve Malzemesi- Harita 

Aydan İncir İstasyonu Müdürlüğü 
Eksiltme Komisyonundan: 

l - Eksiltmiye konulan iş: Aydın İlinin Er beyli istasyo
nu civarında inşa edilecek meyvacı 'ık ıslah istasyonu bi
nalarıdır. 4 t ,806 lira 68 kuruş keşif bedellidir. 

2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A- Kapah zarf usulile eksiltme şartnamesit 
B- Mukavele projesi, 
C- Bayındırhk işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartnamet 
E- Keşif, metraj cetvellerit 
F - Resimler . 

. İstiyenler bu evrakı Adym Nafıa Müdürlüğünde görü
lebilirler. 

3- Eksiltme 25 mart 938 cuma günü saat 15 te Aydan 
Hükumet Konağında Nafıa dairesinde toplanacak komis
yonda y.ıpılacakhr. 

4- Eksilime kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eks!ltmiye girebiJınek için isteklilerin 3136 liralık 

muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alanmış 
yapı müteahbidliği vesikası göstermesi, y, ptığı en büyük 
işin bedeli 35,000 liradan aşağı olmam sıt müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bur;.
lardan birisilc müşterek teklif yapması ve mukaveleyi 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

6- Tek lif mektubları yukarıda 3 üncü maddede )'..azlu 
saatten bir saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek 
Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilece:.C mektubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak 2ecikmeler kabul edilemez. 

Gümüşhane Nafıa Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane Vi!ayetinin 
Pirahmed-Kelkit·Pöske·Erzincan yolunun 32+39 kilome· 
treleri arasında yaptırılacak büz ve menfezlerin inşaatıdır. 

2- Bu işin keşif bedeli 18.446 lira 53 kuruştur. 
3- Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesit 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D- Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaatma dair 

fenni şartname, 
E- Hususi şartnamet 
F - Keşif cetvelit 
G- Proje. 
İstekJiJer bunları 1 lira mukabilinde Gümüşhane Nafıa 

Müdürlüğünden alabilirler. 
4- Eksiltme Gümüşhane Vilayeti Nafıa binasmda 21 

mart 938 pazartesi güı.ü saat 15 te yapılacaktır. 
5- Eksiltme kapah .zarf usulile yapılacaktır. 
6- EksiltmP.ye girebilmek için isteklilerin t 384 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka Ticaret odası 
vesikası ile Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesika
sı göstermesi lazımdır . 

7 - Teklif mektubları üçüncü maddede gösterilen saat· 
ten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine ruakbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler ve 
tehirler kabul edilmeı. 

İstanbul Nafıa Müdarlüğündcn: 

1·3·938 sah günü saat 15 te ihalesi tekarrür eden Nafıa müdür
lüğü binasında yapılacak 992, 13 lira keşif bedelli oda ilavesi in
şaahnın muayyen olan gün ve saatte talih cıkmaınış alduğundaıı 
2490 aayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 11-3-938 
cuma günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü binasında tekrar yapıla
cakbr. 

A - Bu işe aid keşif ve .şartnameleri da~reıinde görülecektir. 
B- Mu,,akkat teminat 75 liradır. 
İsteklilerin en az bir kalemde 500 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair göstereceği vesika üzerine almış olduğu müleah
hidlik ve Ticaret odası vesikalarile 11-3 938 cuma günü sant 
15 tc relmeleri. 



Sayfa 2 

* * 31.3.938 perşembe günil saat 15 te İstanbulda Na
fıa Müdurlüğünde eksiltme komisyonu odasında 29667.58 lira ke
şif bedelli İstanbul - Edirne yolunun Silivri kasabası dahilinde i
aabet eden kısmında yapılacak beton asfalt kaplamalı şose ve 
teferrüatı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Mukavele, eksiltme~ bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnamel,..ri, beton asfalt fenni şartnameııile keşif ve •il•ilei fiat 
cetvelleri ve buna müteferri diğer evrak 148 kuruş mukabilinde 
daireıinde verilecektir. 

Munkkat teminat 2225 lira 07 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublara ve en az 20 bin liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden yazılmış ehliyet ve 
Ticaret odası ve•ikalarını havi kapah zarflarmı İstanbul Nafıa 
Müdürlüğüne 31.1.938 perşembe ırinü saat 14 e kadar vermeleri 
lazımdır. 

Haydarpaşa Liseai Satınalma Kurumundan : 

21-3-938 pazartesi günü 15 te İstanbul Kültür Direktörlüğü 
binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Komis
yonda ID94 lira 68 kuruş keşif bedelli Haydarpaşa Lisesi çatı 
tecridi işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavelename, eksiltme bayındarhk işleri genel, huıusi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri evr•k 
Haydarpaşa Lisesinde girülebilir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
i,teklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

Nafıa Direktörlüj'ünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almış 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret odasa veailı:alarile birlikte g"l
meleri. 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon merkezinde yeniden yaptınlacak yüz on bir bin yüz el

li yedi lira 21 kuruş bedeli keşifli Dumlupınar ilk okulu inşaa
tından 93 7 mali yıh içerisinde yirmi üç bin iki liralık inşaat yap· 
lırılacak ve bu miktar para He yaptırılacak inşal'l.t kısmı 937 mali 
Hneıi içinde ikmal edilmiş olarak bu inşaat bedeli olan yirmi 
üç bin iki Jira 937 mali bütçesinden verilecektir. 

Gene bu okul inşaatı için 938 u:nesi bütçesine konmuş olan 
on üç bin dokuz yüz doksan ıekiz liralık inşaat tahsiutının ka
bulü suretile 938 mali sene•i içinde bu kadar para ile inşut kıs
mı ikmal edilerek bedeli olan on üç bin dokuz yüz doksan sekiz 
liranın 938 mali yılanda tediyesi suretile keşifoameden otuz yedi 
bin liralık inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Kati ihalesi 23-3-93ö tarihine rastlıya.n çarşamba günü saat 
15 te Vilayet Daimi Encümeninde yapılacakhr. 

Muvakkat teminat iki bin yedi yüz yetır.iş beş liradır. 

Talilıtlerin Nafıa Vekaletinden 937 •enesi için alınmış en az 
yetmiş bin liralık re•mi ve musaddak vesikayı göstermeleri usul 
ve kanuni tarif veçlıile teklif mektublarını 23-3-928 çarşamba gü· 
nü •tııat 14 e kadar Daimi Encü!11en Rıyasetine göndermeleri ve 
vermeleri ilan olunur. 

Konya Kültür DirekHSrlüğünden: 

1- Konya Seydi şehri ilçesi merkezinden yaptırılacak ilk oku
ltın bir kısım 16769 lira 44 kuruş keşif bedelli inşaatı 28-2-938 
tarihinde kapalı :zarf usuliyle eksiltmeye konulmuf ise de taliple
rin yaptığı tenzilat haddr layak görülmediğinden bu tarihten iti 
baren bir ay müddetle pazarlıfa konulmuştur. 

2- Paıarhk 29-3-938 salı günü saat on be,te Vilayet Daimi 
encümeni odasında yapılacaktır. 

3 .. Muvakkat teminat bedeli keşfin yüzde 7,5 ğu 1'257 li· 
radır. 

Şartname •ve keşifnameler her gön Kültür direkf:örlügünde gö
riHebilir. 

4- Taliplerin bu işte ehil olduklarmı gösteren belgelerile bat 
vurmaları ilin olunur. 

Kayıeri Nafıa Mücılörlütünden : 

İncesu Kaza merkezinde yapılacak olan hükumet konağının 
inşaatindan 4000 liralık kısmı pazarlık suretile 9-3~9<i8 çarşamba 

günü saat 1-l de Nafıa Müdürlüğüne toplanan komisyonda ihale 
edilecektir. 

İsteklilerin 300 lira muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Ve
kaleti müteahhitlik ehliyetini haiz olmaları veya bu iş için Nafıa 
Müdürlüğünce verilmiş ehliyet vesikaları ibraz etmeleri şarttır. 

Evrakı keşfiye ve ilişikleri bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde 
görülebilir. 

Tavşanlı Oray Ba~kanlJğından 

Tavşanlı belediye tarafından yeniden açtırılan ~da yoluna 
yapılacak 12:> metro ınunluğundaki fenni lağım ve menfez 
inşas ı ] mart 938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konuluıu ~ lur. 

Bu işin keşif bedeli 1718 lira 74 kuruş, muvakkat tı:ı 

minatı t'.28 lira 9~ kuru~tur. 

ihale 2 i.3.938 pazartesi günü Tavşanlı lıelediyesinde ya
pılacaktır. 

f , tekliler hu işin fenni ve htJsu l sartnamelerini Tavşanlı 
bclediy e:-ı i kaleminde hergün görehi lecekleri gibi isteyenlerin 
adre· ... inc para~ızda gönderilir. 

lğdır Malmüdürlüğünden: 

l ğ• lı rda y;ı ııı lıw.kta olan Hükümet konağının 15 bin ve 
ı lıin lira ki crınan 19 hin liralık in~aatınıı ilavet~n nwz
kur iıı Qaatın hakivP.si olan 17,B18 lira bir 'kuru~luk kı sım 

~ ~ . 
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inşaatı da 27.1,9~8 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile 
eksiltmPye koııulmuş ve ihale günü 2.J.2.938 ~uma günü 
olarak ilan P-dilmişse de talip zuhur etmedi~indf'n mezkur 
17,818 lira bir kuruşluk kısım inşaat yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Talimatnameyi 30.3.938 tarihine miisadif ';arşamba günü 
saat 15 te lğdır Malmürlürlüğündc toplanacak olan eksiltme 
komisyonunda yapılacaktn. 

Muvakkat teminat 1336 lira 35 kuruştur. 
Dosyasındaki evrak şunlardır: Plan, keşif, ~ilsilei fiat 

fenni sartname, eksiltme şartnamesi, mukavele, proje, Ba
yındırlık işleri genel şartnamesi. 

İstekli oJanlar Nafıa vekaletinden almış oldukları 938 
yılı yapı ehliyet vesikası, 938 Ticaret Oda:n vesikası ve tek
lif mektublarını mühür mumu ile kar.ıatılmış bir zarfa koya· 
rak yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim etm~lf:ri veyahut pos
la ile göndermeleri. 

Postada geciken teklif mektubları komisyonca nazarı iti
bara aJınmıyacaktLr. tık talibine verilecektir. 

Bingöl Nafıa Mütlürlüğün<len: 
Eksiltmeye konulan iş: Bingöl İli merkezi ola n Çabak

çurda yapılacak Ilükümet kırnağı inşaatı olup ke~if bedeli 
46607 lira 91 kuruştur. 

Eksiltme 1.4.938 cuma günii saat ıs tc \:abakçıırrla Na
ha ınürlürliiğü orla~ında kapalı zarf usulile yarıla('aktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve huna mütcferri evrakı istcklilr.r 
Ankara, Elaziz. Tunceli ve Bingöl Nafıa müdürliiğiindc gö· 
re bilirler. 

Ek~iltrneye girehilmek için isteklilerin 3496 lira muvak
kat teminat vermeleri VP, kanuni vesikaları haiz ve Nafia 
Vekaletinden alınmış yapı işleri mütcahhidlik vc~ikasıııı ib
raz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını yukarda yaıılı ~aattP.n hir 
saat ~vveliue kadar Komisyon reisliğine maklıuz ınukalıilirıde. 
vermeleri muktczidir. 

Postada olacak gecikmeln kabul P.diimez. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari atat:__ 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Umum Müdürlüğümüz ibtiyacı için 2200 kutu sud kostik ile 

20 bidon fer sülüs yon açık eksiltme ıuretiyle satın alınacaktır. 

İhalesi 21 mart 938 pazartesi günü saat 14 de Ankarada Ye
nişehir, Kızılırmak sokak No. 30 da Oevlet met.eoroloji işleri 
umum müdürlüğünde loplanaaak Hlınalma komisyonunda yapı• 

lacaktır. 

Muhammen bedeli 4900 lira olup ilk teminatı 367 lira 50 ku
ruştur. 

Muvakkat teminat banka mektubundan geri nakad veya nakid 
yerine kain olan tahvilat olduğu takdirde bunlar komisyonca 
alınmayacaimdan bunların münakasa saatinden evvel merkez 
muhasebeciliğine yatırılarak alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 
Ekıiltmeye rireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 

delerinde istenen belgeleriyle birlikte mezkiir ıun ve saatte ko
misyona ba,vurmaları. 

Şartnameıi bedelsiz olarak devlet meteoroloji işleri umum mü
mürlüğü levazım şubesi müdürlüğünden temin edilebilir. 

7 Mart - -
İstekliler teklif mehnblarını muayyen gün ve saattr.n bir 

-.aat r v\'el knıni:svon riyasetine vermi~ buhına~aktardır. 

Bu işe uid fenni ve umumi sartnamc ile ke!'>if varaka~' . ~ 

bedelsizdir. 

Yapılacak işin planı görmek ve fazla izahat ile arlları 
bildirilen kağ;dları almak isteyenler müessese \ hergün ıçııı 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. a, 
~~~~~~~~~~~~~~~IL!!Z'.2'.2~~~~~~~-~~ ş, 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Kandilli Kız Liseıi Alım Satım Komisyonundan : 

Cinıi Miktarı Muhammen fiatı İlk teminatı 
Kuruş Lira Kr. 

Lacivert kumaş 150 metre 420 47 25 
Kandilli Kız Liıe•İ parasız yatılı talebesine alınacak olan yıı· 

karıda cinsi, miktarı ve muhammen fiatı yazılı lacivert kunı•· 
şın ek•iltmesi 23-3-938 tarihine muHdif çarşamba günü ••'t 

1 ı 5 te istanbul Kültür direktörlüğü binası için4e Liıeler muha•t' 
beciliğinde toplanflcak olan komisyonda afık eksiltmeıi yapıl•' 
caktır . 

1 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Ticaret odasınıll 
938 yılı vesikası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli güıı 
Te .aatte komi•yona gelmeleri. 

işleri, l(ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
W EL 

* * 
1 ı 3000 k. ambalaj kağıdı alınacaktır. Bak Müteferrik ıütunund• 
ı Devlet Demiryolları ilanına. 
ı ___ .,, 
ı- -
1 Mahrukat Benzin-Makine yaj!lan 
1 

v. s. 

1 
1 

1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Açık eksiltme ile 16553 kilo otomobil İ>eıızini utın alınaca.1<· 
tır. Beher kilosuna 26 kurus 40 santim fiyat tahmin ediımiştır; 
İlk teminatı 327 lira 75 kuruştur. İhaleııi 21-3·938 pazartesi gii011 

saat 11 dedir. Şartnamesi M. M. V. satmalma komisyonund• 
görülebilir. Ekslltmeye gireceklerin ilk tomina tları Te 2490 urılı 
kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte vakti muaf' 

yeninde M. M. V. satmalma kom;syonunda bulunmalara. 

• * • 
2610 adet dinamo kömürü alına caktıı. Bak: .Müteferri1' 

siitununda D. Demiryolları ilanına. 

Mütefeı rik 

İzmit Belediyesinden; 

beıı· izmit Beledıyesi için en son sistem fabrika mamulatından 
zinle miiteh ,ırrik olmak ve ihale tarihinden itibıtren bir ay :ı•~: 
fında İz mitte teslim edilmek şartile 27 beygir kuvvetinde iki 11 d 
lindirli ve ikı zamanlı manyeto ile iştialli teferrüatı ile birli1'te ~ 
ve takarrür edecek bedel taksitle ödenmek üzere bir aded ıııO' 1 
topomp 2490 sayalı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu ahkiJ11

111 

tevfikan açık eksiltme suretilc alınacaktır. 

ı ~~~~~~~~~~~~~ 
İhale 16 mart 938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 1 l efe 

İzmit Beıediye encümenince yapılacaktır. 
Muhammen bedel 1980 lira olup yüzde 7,5 muvakkat tenıiıı•t 1 

' Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat v~ Malzem. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Aıağıda miktar, fiat ve cinsleri yazıla 56 kalem elektrik mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İşbu malzemeler hepsi birden ihale edildiği gibi ayrı ayrı da 
ihale edilebilir. 

Hepsinin tahmin edilen bedeli I0.940 lira olup ilk teminat pa
rası her liste bedelinin yüzde 7,5 teminat olarak verilecektir. 

İhalesi 20 nisan 938 çarşamba günu saat 15 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 .ayılı kanunun 2,3 üncü madde

lerinde yazılı belgeleriyle teminat ve teklif mektublanm ihale 
rününde en geç bir ıaat evveline kadar MMV satın alma komis
yonuna vermeleri. 

Liste Kalem 
ı 22 
2 6 
3 19 
4 9 

56 

Lira 
5,950 

590 
3.IOO 
1,300 
l(;,940 

cinsi 
Elektrik malzemesi 

" " 
" 

" Yekun 

~tlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji M üe.:::ıeac ;;i 
Direktörlüğünden: 

Serom l.Jiııasının ilave kısrııı dahılinde yapılaı·ak kalorifer 
havagazı ve yangın :;öndürme te::.isatları kapalı 1.arf u~ulile 

ebiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 7418 lira 34 kuru:-?tıır . 

Muvakkat teminatı 556 lira 38 x.uruş olup banka mek
tubu veya vezne mektubu ile Tiearet oda:-; ı vesika"' ı . ve Na
fıaca tasdikli ehliyet fenıııye vesikası. 

İlıal<·s i :21.3.938 pazartesi güııii ~aat 15 t,, Ziıaat vı' kaleti 
muhasc lıe dire ktöı liiğünde toplanacak olan kuınısyonda ya
pılacaktır. 

148 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin buna aid şartnameyi İa:mit Belediyesinden alınal•'1 

ilan olunur. 

Devlet Demiryolları 6 cı İşletme Eksiltme Komi•yonundan : 

İdaremiz ihtiyaca için şartnamesinde yazılı evsafta satın ah .. ': 
lınacak 60 ton hurda dökmenin beher kilosu 3.75 kuruş mub•"'ır 
men bedelile açık ekıııiltmeye konmuştur. Eksiltme, 18-3-938 c . 
ma günü saat 15 te Adana.da İşletme Müdürlüğü bioaunda 1•P~ 
lacaktır. Şartname v~ mukavelena~e projele_ri Mersin, _ ~o::i' 
istasyonlarına ve komısyonumuza muracaatla bıla bedel gorul ~. 
lir. Bu hurdalar Mersin, Konya, Adana istasyonda veya bat f' 
zergihında bir ve bir kaç istasyonda teslim edilebilir. . te' 

İsteklilerin 938 yılı Ticaret odası vesikaları ve kanunun ı• Iİ' 
diti sair vesaik ve işletmemiz veznesine yatıracak lan 168,75 .1, 
rahk teminat makbuzu veya bu miktarda banka mektubll 

1 

muayyen uatte eksiltmede bulunmaları. 

- - -
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareCJinde": 

Muhammen bedelleri miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 ~ 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzera 22-~till' 
salı günü saat 10,30 on buçukta Haydarpa,a gar binası dab• tı'' 
deki komisyon tarafından açık eksiltme suretile satın ahnacalı i'' 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yanlı ın~"~ı 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksılt 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. tıl' 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasaz olarak d•t
1 

maktadır. li'' 
lOO kilo yağlama için yün fitil = muhammf'n bedeli 1925 

ve muvakkat teminatı 144 lira 38 kuruştur. ,1" 
3000 kilo ambalij kağıdı muhammen bedeli 1170 lira 111ıı" 

kat teminata 87 lira 75 kuruştur. b,,-· 
2610 adet muhtelif şekil ve ebadda dinamo kömürü ınll tıl' 

men bedeli 1540 lira ve muvakkat teminatı 115 lira 50 kurııf 



~ 
'ili p,, .. d 

u afaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
tıt '-'•iti . 
1- ••tın n~ı. tüfekler için 35·50 lakım plin malzeme•i pa
Qıiıı•tı 60• •.nacaktır. Hepsine tahmin edilen fiat 800 liradır. 
t, Pazarı lıradır. Şartnamesi MMV utınalma komiıyonunda 
~lttiıı ilkığı l~.3.938 perşembe günü saat 11 dedir. Pazarlığa 
•atı11,1 tenııqatlariylc birlikte muayyen gün ve vakıtta 

' illa komisyonunda bulunmaları. 
• AçıJt e . 8eheriıı, ;:ıl~rne ile 35-50 adet rüztir '!eti utın alınacak 

Ş•rtıı,ıııa . lıra fiyat tahmin edilmittir. ilk teminat 150 lira
~i 22.3-;~ M. M. V. utıoaJma komiıyonunda görülür. Ek-
~!~ teıni •alı fÜnü aaat 10,30 dadır. Ekailtmeye fİrecek· 

ltel•rl 
11:~ ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde ya· 

~ollıiey' •rlikte muayyen gün ve .-akitte M. M. V. ıatın-
' onunda bulun1aalaaı. 
• A L 

çıl( ek 'it 
.•lııı•c•lt 11 nae ile 35-50 adet barometre ve termometre 
111e 4 1. tır. Barornetrelerin beherine 32 ve termometrelerin 
t. Şart ıra fiyat tahmin edilmiştir İlk teminat 97 lira 50 ku· 
e. rıaıne . M t. •ı 22-3-9.38 11 MV Satınalma Komiıyonunda görülür. Ek· 
llıiııat •ah günü saat 10 dadır. Ekıiltmeye gireceklerin 

J Ve 2490 e birlikt sayılı kanunun 2. 3 maddelerinde yazılı bel· 
e MMV Satıoalma Komisyonunda bulunmaları. 

3~ fatanbuJ Telefon Müd6r1Gtünden: 

·ı t•rihi d k 1 laa ed'I n e apah zarfla münakasası yapılacaııı ıazete· 
'dd• 5 k \en 17.385 lira muhammen bedelli muhtelif cinı ve 
tdoı,~ııil: ern .fond boru fartname-lerinde yapılan bir dej'işik· 
lıt Pıfİİdiirl-~kııltme 22. t.938 tarihine mu1adif cuma günü ıaa\ 

~lllur ll merkez bina.anda taplanacak alım Htım komis-
·~ Unda k 1 f 1 l'ltın I apa ı zar usu ile yapılacaktır. 
~ Gr t,t~h~~ hergün Levazım dairemizde ıorülebilir. İllekliler 
bııı "e saat 14 e kadar 1,304 liralık muvakkat teminat 

1'~lif 1111~ banka mektubu ile beraber müteahbidlik veıikuı 
tlidirler~ tuburıu muhtevi kapata zarflarını komisyona teYdi 

Se • 
rollt b· * • 

· b,k 1
111aıının ili.ve kısmı dahilınde yangın aöndünme tesi-

.. e eltt ·k 
~ı l\tii rı sütununa Etlik Veteriner 8akteriyoloji ve Se· 

e..eıeıi Direktörlüğü ilinına. 

-
Et ı·e Sebze: 

~ .~'· M. Vekildi Sahnalmr Komisyonundan: 

tııt ıli 300oo kilo pirinç kapalı zarf uırnlile münakauya ko-
~ lir. 

l her. k'I 
lk t 1 oıu tahmin edilen bedel 30 kuru•tur. 
f eın· y 

b•leıj •natı"075 liradır. 
t"••f 23·3·938 çarşamba ıünü aaat 11 dedir. 

"V Sat •e f&rtnameaini ırörmek isteyen hergün öğleden sonra 
Ilı ~k•ilt 111

•l111a Komiıyonuna müracaat. 
~·'ddete ?1eye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 3 üncü 
ı '~likte ~~ilde fÖaterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarile 
tri. 

1 
•le aaatından en az bir saat evvel Komisyo'la verme-

Ankara L A. · l·~· S l K · d li evaı:ım mır ıgı atına ma emısyonun an: 
d •tb k 
~'t 11ıd,n ~ ulu için 7800 kilo kerevizin eluiltmeıine talip çıkma 
0ttıiay0 0.3.938 saat 15 te Ankara Levazım amirliği utınalma 

Ş ~'1h llUnda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
, •rtıı•ın '~ınen bedeli 1170 lira ilk teminatı 87 lira 75 kuruftur, 
'•tte keaı korniayonda rörülür. Kanuni vesika ve teminatla belli 

oın· 
lib '• • li 18Yonda bulunmaları. 
• Çıltrrı ~rb okulu için 7800 kilo karnabaharın ekıiltmeıinde ta· 
•lııı,loı er 1t 1ndan 10.3.938 saat 14 te Ankara levazım amirliği 

'tı t.f llh, a koıniayonunda açı le eluiltme1i yapılacaktır. 
'•i ita ~'-en bedeli 1560 lira ilk teminatı 117 liradır. Şartoa· 

•tte ita ~1•Yonda görülür. Kanuni vesika ve teminatla belli sa· 
lbıay d 

~on a bulunmaları. 

b) •• '-.. u ZAYEDELER ~-~ ----·-------------
lı ... . İzmir Defterdarlığından 

Ç· .... , ~~ 
1ı~1•ırıı,k orfezinde Homa, Çakaburun' dalyanlarile Kırdeniz ve 
t ••ı, ~e eıki Gediz voli yerlerinde üı;er ~ene müddetle ba· 
Cl~tı bit :•~ ~aklarının açık arthrmuının 1 mart 938 den itiba-

MÜNAKASA GAZETESİ 

daireıinde pazarlıkla dahile utılacaktır. İsteklilerin yüzde 7,5 
pey akçeıi makbuzile Ticaret odası ve1ikası aranır pey akçele· 
rini uat 12 ye kaJar vezneye yahnlması mecburidir. 

Beşiktaş Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

Satılac;tk eşya 

Eşyanın cinsı 
Tahta ıandalya 
Demir ,, 
Hasır koltuk 
Saç masa 
Tahta ma1a 

Listesi 
Adet 

379 
92 
26 

81 
80 

658 
Yukarıda cinı ve miktarı yazılı 658 parça eşya 11.3 938 gü

nüne raahyao cuma günü açık arttırma ıuretile satılacaktır. İs
teklilerin yüzde 7,5 pey akçeıile birlikte mezkur ııün Ye saatte 
Befiktaşta Akaretler caddesinde Betiktaş Maliye Tabıil t•flitine 
müracaatleri ilin olunur. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
1- İdaremizce Çamaltı Tuzlasında yaptırılacak elek

trik santralının şartnamesi değiştirilerek Dizel esasına 
müstenid olarak yeniden tanzim olunan şartname ve tablo 
şmeası mucibince tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
kenmuştur. 

il - Bu tesisatın montajı da 
hammen bedeli sif İzmir 65000 
-4500 liradır. 

dahil olmak üzere mu
lira muvakkat teminatı 

lif- Eksiltme 31.111.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr-6 

iV- Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel 
mukabilinde nhis.arlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şube
siyle Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Münakasaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, 
M.N.A., Atlas, Benz, Guldcer, Krupp, Deutscbe W erke 
firmaları girebilir. Bundan gayrı girmek isteyen firmalar 
fenni şartnamede yazılı t katta bir Dizel tesisatı yapmış 
olduklarına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İn
hisarlar Tuz Fen Şubesine ibraz eylemeleri şarttır. Akıi 
halde münakasaya iştirak edemezler. 

VI- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şart
nameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsız son tek
liflerini "yedek aksam fiatlarile beraber.,, ve projelerini 
tetkik ~dilmek üzere eksiltme gününden J 5 gün evveline 
kadar Inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubtsi Mü
dürlüğüne vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek 
için de münakasa gününden azami 2 gün evveline kadar 
verilen tekliflerin kabulünü mutazammın mezkur şubeden 
vesika almaları lazımdır. 

Vil- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güveame 
parasını ihtiva edecek olau kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım Komis· 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

* • • 
(B) (712) 5-6 

l- 7.lll.938 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konduğu ilan edılen Urfa'da yaptırıla

cak 22864 lira 97 kuruş keşif bedelli Müdürlük binası 
inşaatının münakasası aynı şartlar dahilinde 1 l .Jll.938 ta
'l'ihin e talik edilmiştir. 

ıl- Eksiltme l l.lll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektubunu 
vesair evrak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmiş olması lazımdır. ( 1205) 2 -3 

. ,, ,, ,, ... ,, 
D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUND · ı 

• 

Muhammen bedeli Jt42 lira 65 kuruş olan 26 kalem elektrik 
malzemesi 14.3.931 pazartesi günü saat 10,30 en buçukla Hay· 

darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek· 
ıiltme ile satın alınacaktır. •ıaı,,1n y •çınde pazarlıkla yapılma11 takarrür ettiğinden talip 

Defterdarlıktaki komisyona müracaatleri ilin olunur. Bu işe girmek isteyenlerin 258 lira 20 kuruşluk muvakkat te 
minat ye kanunun tayin cttiti "enikle birlikte eksiltme i'ÜDÜ 

uatine kadar Kemiıyon• müracaatları lazımdır. 

"-ıııt. . 
ra Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

li ~''tıd. . 
lı~ de .4. k cını ve miktarı yazılı dört kalem eşya 9-3·938 saat 
CI~ ı, •atı~ •ra Le~azım Amirli ti Satın alma Komiıyonunda pazar-

lllt.ıııd •eaktır. istekliler eşyayı pazarlık gününden evvel harp 
1 • fÖrerek belli günde pazarlıta iştirak edeceklerdir. 

8 •det Kadife perde 

IO " pç parçalı perde 
l t • lıtor 

" köhne hah 

l~ İatanhul Gimrükleri Başmüdürlütünden: 
125 ~••yılı tt k 1365 kilo i~ 'Ul1f ı· ar arma itıdında kanuni safi ııkleti 
t tlt ... e 

1
'• değerinde REF (w) 865 D marka 1 15 numaralı ufi 

'"· c:;1 tıılllcat 14.3.938 günii ıııaat on üçte Sirkecide Reşadiye 
'-lrGlt ••lıt salonunda 2490 aayıh kanunun hükümleri 

Bu işe ait şartnameler Satınalma Komiıyonu tarafından para· 
sız olarak datıtılmalctadır. (1054) 3 4 .. 

• • 
Muhammen bedellrri ve muvakkat teminatı ile miktarları a· 

şaj'ıda yazılı iki liste muht~viyatı k11yın trner1ler 17.3.938 . Per· 
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenler her liste hiza1'ında yazılı muvakkat 
teminat ile karunun tayin ettiği veıikaları ye Nafıa Mübahhitlik 
•eaikuı ,.e tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komiıyon 
Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara 
İzmir veznelerinde satılmaktadır. 
Ekıillme Miktarı 
listesi Cinıi Adet 

ve Haydarpaşa, Eıkişehir ve 
(1081) 3-4 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı ---

No. 
1 
2 

Kayın 

" 

111.000 
33.000 

324. 120 
94.710 

16.714,80 lira 
5.985.50 • 

Sayfa .-> 

2!.3.938 Pazartesi günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti 
Malzeme Eksiltme Komisyonu odaıında ceman 5277 lira muham· 
men bedelli 30 ton telgraf teli ile 150 kilo bağ telinin kapalı 
zarf USHlile eksiltmesi yapılacaktır. 

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

Müdürlüğünden pnrasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre V ekilet

ten alınmış Malzeme Müteahhitliği vesikası ile birlikte aynı gün 
saat 14 e kadar Komisyona ve:-meleri lazımdır. 

(542) {1119) 2 -4 

PiYASA HABERLERİ 

Hiodistana sevk olunan malların menşe şehadetodmeleri 

hakkında 

Bombny Ticaret ateşemizden alınan bir raporda, bazı 
ihracatcılarımızın Hindistana sevkcttikleri mallara ait 
menşe şehadetnamelerini geç, eksik veya taahhütsüz mek· 
tubla göndcrdıkleri ve hatta bazan ithalatçının mütead
dit tekitlerine ragmen şehadetnameleri göndermedikleri, 
bu halin ise muamelelerin tekemmülünü geçiktirdiği zik· 
rolunmaktad ı r. 

Bu gibi hallere meydan vermemeleri tüccarlarımızın 
menfaatleri iktizasıdır. 

Türkiye-Mcıcaristan Ticaret anlaşması hükümlerine göre 
1 sayılı listede yazılı olup memleketimize ithal edilecek 
maddeler için müsade almıya lüzum olmadığı hakkında 

Meri 1-7-937 tarihli Türkiye-Macaristan anlaşmasına bağlı olup 
Macaristandan memleketimize serbest ithal edilebilen malları gös· 
teren l sayılı listede gümrük tarifesi poziıyonlarının hizasında 
"ali.kadar Vekaletin müsadesile,, kaydı yazılı bulunan mallarclan 
meri umumi ithalat rejimine göre şerbest ithal edilebilenlerin 
bu serbestinin devam ettiği miiddetçe Macaristandan alikedar 
Vekaletin müsadesine tibi olmadan ithal edilebilmeleri İcra Ve
killeri Heyetinin 23-1 l 937 tarih ve 2-7706 sayılı kararının verdi· 
ği salahi} ete müsteniden Macaristan Elciliğile 2-12 937 tarihinde 
teati olunan notanın muktezasındadır. 

Bu itibarla meri umumi ithalat rejimi devam ettiği müddetçe 
memlekete serbest giren mallardan mer: Türl iye-Macaristan an· 
}aşmasına göre alakadar Vekaletin müsaadesi alınmak şartile 

memleketimize ithal edilebilenler için mezkür müsadenin istihsa· 
line lüzum yoktur. 

Türk-Fransız tirketinin memleketimizden mübayaa ettiği mall&r 

Türkiye Harici borçlarının döviz ile tediye edilmeyen nısfı 
mukabilinde Türk malları mübayaa ederek transferi temin mak· 
sadife 29.4.36 tarihli Türk-Fransız anlaşması mucibince teşekkül 
etmiş olan Türk-Fransız Ticarei Şirketi ilk 6 aylık faaliyet dev
resinde memleketimizden 3,7 milyon Türk lirnıı nisbetinde mu
bayaatta bulunmuştur. Bu maksat tahtında muba:raa olunan mal· 
lar, fimdiye kadar Fransızların memleketimizden çekmedıkleri 
köaür, kurşun cevheri ve pamuktan ibarettir. 

Meclic binası planları 
Türkiye B.M. Meclısi binası için açılan milletler arası ve ano· 

ııiro müsabakaya iştirak edenlerin planlarını hakem olarak inti· 
hap edilen İsveçti profesör mimar Mr. İ. Tengboro, Holandalı 
Prof. mimar Or. Düdok ve İngiltereli mimar Mr. Honad Robert· 
son tetkik etmiş "Je 13. 14 ve 6 matrilcül numaralı planları seç· 
mişlerdir. Müsabaka talimatnamesi mucibince bunlardan 14 nu
maralı plan Cumhuriyet hükumeti tarafından tefrik ve tercih 
edilmiştir. 

Bu plin Profesör Holzmeistere aiddir. 

Teşviki Sanayi Kanunundan İstifade e :fenler 
Iktısap Vekaleti teşvikt sanayi kanunundan faydalanan sana· 

yl müesseseleri sahiblerine yeni bir emir göndermiştir. Bu emre 
göre teıp·iki sanayi ruhsatnamesi olan mÜeS1eselerin, iptidai mad· 
delercle gümrük muafiyetlerinden 937 mali yılında faydalanabil
meleri için aşağıdaki vaziyett bulunmaları lazım gelmektedir. 

Bu mali sene mart nihayetinde kadar memleketin en büyük 
mülkiye amirine müracaatları. 

937 mali senesiuin ilk dokuz ayı içindekı ıptidai madde sarfı· 
yatını alakadar meınurla1 v sıt sile tcsbit ve tetkik ettirilmesi. 

Müracaat evrakının nihayet 15 nisan 938 e kadar Vekalete 
gönderilmesi. l 

Gümrük vcsikalarınd n, 1-6·937 den 28 2-938 tarihine kadar 
dışarıdan getirılen iptıdai maddelcrın giriş mıısrafları, tarife nu · 
maraları, kıymeti ve gümrük resmi ile muamele vergisinin kay· 
dettirilmesi. 

15 nisan 938 den sonra gelecek müracaat evrakı nazarı iliba· 
re alınmıyacaktır . ,. 
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T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
~ ' ,, 

1 

!l 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d•adiudieat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjııdication et du 
Cahier des Cbarre• 

Jours eure 

Constr~ction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartogr8:phie 

:! Constr. konak gouvernemerıtal a Irhdir (1 partie (aj.) 
., chaussee en beton s/route lıt.-Edirne au bourg 

'ı Silivri (cah. dı. P. 148). 
Conatr. arches s/ route Perabmed-Kelkit-Peuske et 

1
! Erzindjan (cah. eh. L. 1). 
H Conatr. chambre annexe au bit. Oir. Trav. Pub. (aj.) 
i Conıtr. bit. a la atatioo rcforme de fruits aux alen-
i tour1 Erbeyli 

Conıtr. bit. ecole Primaite •ooumloupınar., a Afion 
.. konak 2'0UVernemental a Tchabaktchour 

,, toiture au lycee Haydarpaeba 
1 " bit. eeole Primaire a Konia Seydichehri 
! (1 partie) (aj.). 

T ravaux de canaliution et eo11struction arehes a 
1 Tavehanli 

Coastruction konak geuvernemental au bourg- in· 
djesou ( 1 partie) 

Pli cach 

.. 

Pli cach 

n .. 
Publique 
Grc a grc 

Publique 

Grc a g-re 

17818 01 
29667 58 

18-446 53 

wn 13 
41806 68 

37000 - -
46607 --

19)4 68 
16769 44 

1718 74 

4000 

1336 35 
2225 07 

1384 --

75 
3136 

2775 
3496 -

150 -
1257 -

128 92 

300 -

Dir. Bienı Nat. lrhdir 
Dir. Trav. Pub. lat. 

" Gumuchsouyou 

30-3-38 
31-3-38 

2i-3-38 

n lstanbul 11-3-38 
Co•. Ach . Dir. Statıon Figue a Aydın 25·3-38 

Vilayet A~ion 
Dir. Trav. Pub. Bingueul, Anlc. Elaziz 

et Toundjeli 
Com. Ach. Lycee Haydarpaeha 
Oir. Inıtruction Publique a Konia 

Municipalite Tavehanli 

Dir. Trav. Pub. Ka"isıeri 

23·3-38 
1·4-38 

21-3-38 
29-3·38 

21-3 38 

9-3-38 

15 -
15 -

15 

15 
15 

15 -
ıs 

15 -
15 -

14 

Produits Chimiques et Pharmaoeutiques · lostruments Sani~a~~~Fournit~ pour Hôpitaux 

1 Soude eaustique : 2200 boites- Fer de solution : Publique 4900 -
20 bidona 

-~lect~.!.~_i.te-Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Maleriel) 

lastallation chauffage central gaz d'eclairage et Pli each 7418 34 
extincteur d'ineendie au biti•ent annexe de 
Serum 

Article1 electriques : 56 lota 

Habillement - Cbaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformes de jeunes fillea: 150 m. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier pour e•ballare : 3 t 

Combustible - Carburant-Huiles 

Charbon pour dynamos (div. diın.) : 2610 p. 
Benzine pour autoa : 16553 it. 

J)jvers 

Tuyaux de fonte: 5 lots(aj.) 
lnstallation pr.extinction d'incendie au bitiment se

rum (voir Elcetrique) 
Motopo•pe CV 27 a doble eyHndreS et naagnetoa 

fonctionna11t a la beuize (payable dans divers 
veraements: 1 p. 

Graisaeun de laine: 100 k. 
Appareils pour meaurer le vent: 35-50 p. 
Barometre• et thermometre• : 35-30 p. 
Articles ponr plans : 35-50 p. 
Articles de fer : 10500 kı. 
Fonte: 60 t. • 

Provisions -------
Ri:r:: 26-30 t. 
Celeris : 7,8 t. (aj.). 

B) A~judications a la sureochere 
Fauteuilıı, tobleı, chaiaes ete. (aj.) 
Bois de aapin: 254 m3 
Tissus de soie: 1365 it. 
AvioH et aeceHoires: 12 p. 
Coacession d• la pecbe (pendant 3 ana) 
Rideaux, stora et tapi• 

n 10940 -

Publique le m. 4 20 

Publique 

Publique 

.. 

Pli oach 

.. 
Publique 

" Publique 
,, 

Gre a gre 

" .. 

Pli caeh 
Gre a ire 

Publique 

.. 
" .. 

1170 -

1540 -

17385 -

1980 -

1925 
lap. 54 

., 32 et 4 
800 -
2055 4(,) 

le it. O 30 
1170 -

125597 

Gre a gri: 

" 

367 50 

556 38 

47 25 

87 i5 

115 50 
327 75 

1304 

148 50 

144 38 
150 -
97 50 
60 -

308 51 
168 75 

675 
87 75 

87 63 

Dir. Gen. AH. Meteorologiqueıı de 
l'Etat 

21 3-38 14 -

Dir. lnstitut Bacteriologie vı"terınaire 21-3-38 
a Etlik 

15 -

Com. Acb. Mia. Def. Nat. Ankara 20-4-38 15 

Com. Aeh. Lycee Jeunes Filles 23-3-38 15 -
Kandilli 

1 Exp. Cb. de fer Etat Haydarpaeha 22-3-J8 10 30 1 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. Tclephones lstanbul 
Dir. lnstitut Bacteriologie 

Veterinaire a Etlik 
Municipalitc l:r:mit 

1 Expl. Ch. de fer F.tat H. P-'cha 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

.. 
• 

Exploit. Ch. de Fer Etat Mer1in 
6 eme Expl. Cb. de fer Etat Adana 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Aeh . lntend. Ank. 

~hef Bureau Fia~al Beebiktache 
• lngiın. For~b Konia 

Dir. Venteı Douanes lıt. 

Defterdarat Eskichehir 
n lzmir un mois a 

Com. Aeh. lnt. Ank. 

22-3 38 
21-3 38 

:l2-4-38 
21-3-38 

16-3-38 

22-3 ·38 
22-3-38 
22-3-38 
17-3-38 
17-3-38 
18-3-38 

23-3-38 
10-3-32 

11-3-38 

10 30 
11 -

ıs 

15 

11 

10 36 
10 30 
11 -
11 
14 
15 

11 
15 

18-3-38 15 -
14-3-38 13 -

18,28-3-38 15 -
partir du 1-3-38 

9-3-38 14 -

--
Avis Officiels , 

De l'Administration Generale 
Chemins de Fer et des Ports de I 
Des traYeraeı en hetre, objets de deux liates, dollt 

eıtimativea et iaranties provisoires aont indiquees el· 
aehetees par \ıoie d'adjudieation aous pli eachete le Je 1 
1938 a 15,30 h. au loeal de l' Adminiatratıon General• 

Ceux qui de•irent y prendre part doivent reıııe~r• 
aidenee de la Commission le jour de l'adjudication J 
h. leura offrt>s, lea garanties provisoirea indıquees e• 
chaque liate, leı eertificatı exigeı par la loi et ull 

1 
competenee delivre par le Ministere dca Tra,raux pub 

Les cahierı dea charges sont en vente au pris d•d 
aux Caisaea d'Ankara, de Haydarpaşa, d'Eskişehir et 

(1081) 

Valeurs 
No de Quantite estimatives 

Ltq• 

G• 
pro• 
L~ 

1 
il 

Espece 

Hetre 
.. 

pieces 

il 1,000 
33,000 

324,120 
94,710 

Sah 8.3.938 

Piaton, piston sapı, dingil, manivela, yağ kutuları, 
malzeme (OD yol.) N. 570 " 

Maa paratoner telefon santrala (PTT l.vz. Müd. Ank.) · 
Kaput (Gümr. Muh. Gen. Komut.) ,;r 616 
Makas meşe traversi (DO yol.) ·'~ 617 . 

6
11 

• Kayın ve çam ağacı (Balıkeıir Orman Başmüb.) ·'~ 
Terazi (fst. PTT Müd.) ·'~ 617 
Pilavhk pirinç ve k. fasulye (Isparta Aak. SAK) .,! 6'J.1 ~ 
• Buğday, arpa, çavdar ve mısır (THK Dursunbey Ş.) • 
* Hurda demir (Konya Muh. Hus Müd.) N. 624 
Yulaf (Ank. Lvz.) N. 625 

Trabzon şehrinin haritaları tanzimi (Trabzon Beled.) N·
1 Konya-Keşinha n ile Konya· Karapınar yolu arasında k• 

pılmaaı (Konya Vil.) N. 627 
Odun (İıparta A•k. SAK) .,; 631 

* Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

~~-
Mardi 8·3·938 
---~--

Piston,s id. avec manches, eHieox, manivelle, chandelleı 1 

boites de graisse ete. (Ch. de Fer Etat) N. 570 rt1" 
Centrale telephonittue avee paratonnerre (Dir. Economat 
Capotes (Dir. Surveillance Douan. lst.) N. 616 ~ 
Traverse• e" boıs de ebene pour chanicment de voie (C 

Etat) N. 617 
• Bois d'hetre et de sapin (Dir. ForCt Ba'ikeuir) N. 617 
Balaaces {Dir. PTT. lst.) N. 617 ~ 

Riz pour pilav et haricots secs tCom. Ach . Milit. lsparta)O 
* Blea, orge, mals et foin (Ligue AYiation Turque Suc. 

bey) N. 623 
* fer camelote (Dir. Comptabilitl; Privee Konia) N. 624 

Foin (lntend. Ankara) N. 625 dil 
Prcsentatieıa carte actuelle ville Trabzonde (Mun. Trabzon 
Conatr. route a Konia (Vilayet Konia) N. 627 
Bois (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 631 

* Les uteriaque• indiquent uae vente par voie 

N. B.- LH No~ indi4u ~s c• regard dea ıırticles aoıat 
journal dans lequel l'avi• a paru 
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'' DEVRİM 
,, 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri fe 

hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik t'' 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mütediidif 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır y 

Adres : Galata, Perşembe Pazara, Yoğurtçu Hanı Jlıl. 
Telefon : 49442 


