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DAREHAN 
Yogurtcu han, ı ci k a t 

No 3 ve 4 
ialata, Perşembe pazarı 

LAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizde görüşülü r 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T eiefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki O ganıdı 
a 77 

ugün --~ n olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
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c:l) ~ünakasaıar 

inşa t . 
~~arrıirat, Nafia işleri, Malzeme, Hartta 
Y llova 

1 . asabnsında Hamıımlara giden asfalt yol Ü· 
erınd 1t· 

rül . ~ 1 nhşap "Samanlıdere" ve .. Yalova" lcöp-
1( erının beton arm e olarak inşaatı (şart. 353 kr.) 
., llsı ıtı Pnşa .. . . . 
<.on I çop ıstnsyonu ta.mırı 

( gu clak barut deposu memnrları için oda yap. 
11 hrt. 2 kr) 

av>-a-V . k ~ 
_ ezır oprü yolunun nraıı•nda Köprübaşı ltöp· 

rusij ta . . 
t" aıırı 
ı.:.liziı.d 

G- · c E.lllrıızı Akliye hast. arkasındaki ar~ada 
~rık uı~aııılılar hutanesı inş. hart. 485 kr) 

n · ıstasyonunda gazino bahçesi inş. tan:ı:imi, ka
alıza 

t f 
syoıı , su, te:ıvirat tesıs:ıtı, yolları v.s. mü· 

e er · 
lst rı •ınelıyat (şart. 212 krJ 
yl·I tephırhanesi tamiri (temd) 

ovad:ı yap. 50 kişilık ceı:aevi ınş. 

kapalı z. 70500 -

paz. 

" 

50 63 
415 56 

ııç. eka. 1519 49 

kapalı z. 96923 6 1 

" 

aç . eks 

.. 

42500 -

302 79 
26513 76 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemt!si) 
Bolvad" A. k ın ~ehri elektrik tesisatı (şart . 5 Ll kapalı z. 23000 40 

il ar · t . a ıstasyonunda yap. gazino bahçesi tenvirat " 
cıısatı (Bale: inşaat sütun .) 

~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır 
tıb 
A. 18

1
e Ve kuket diktirilınesı: 1678 bık . 

ille l' içın elbise: 44 tak. - post 1: 44 çift 

V•S 

kapalı %. bch. 3 50 
aç. ek11. 66v 

~baa is JPll"i-Kn'tasiyc· Yazıhane Levazım~ 
ş~-
l~e ambalaj kağıdı 70X 100 eb'adında: 36 t. • içki pu. 

androl kağıdı: 7 t. - pamuk kağıdı: 2 50 k. 

~ob · ı 
~' ve buro eşyası, Muşamba-Halı v .s. 
1'ıılebe -

sırası: 150 ad. - yuı tıahtnsı: 20 ad. aç. ckw. 1870 -
l\ıtah ._ 

ru~ t, Benzin, Makine yagları v. "· 
l'•ar· ---

'Ye edilmiş pamuk yagı: 25 t. 
l\ıl •. 
~ 

Zın: 
s/;ıra t:ışı (kıyım bıçııld rı bıleme mııkinc sı ıçın) 

l' lakıın 

L:~ta kürek: 10~0 ad. 
l\.~& demiri: 620 k. • yuvarlak demir: 2870 k. dört 

~e oşe deulir: 4200 k. (mJhtelif eb'att~) 
Sıı.a~ur çadırı: 4 :el. - kil: 1866 k . 

sanr,lı~ı: 75 ad . 

~t~ak z 
-.:..: -...!_: 4alıire. Et, Sebze v. s. 
Yulaf· 80 
1<11 • t. 

tu ot: 170 t . 

b) tvlüzayedeler 
Paıı:ı k -

Pi~ lllensucat, ipek ve elbise çamaşır, gramofon 
~ <lR'ı, bisiklet v.s. eşya 
eş k·· 

()d 0 mürü: 8370 k. 
1 Un: 10098 k 
~rıce tel: 90 t . 
ı.:.c:t . 
Bur •yı hbbiye: 600 çeşit 

~•ı Küçülı:cekmece gölü balık vlamak 
Bu cr:ıd) • 

~o~~ay: 37968 k. arpa: 30506 k. 
or Ve dinamo 

hakkı 

-

lı.apalı 7 •. 82~0 

p.ız . 

,, 
ııç . cks. 999 -

" 
beh. 40 ve 1,20 

• 450 

aç. eks. 4600 -

kapalı z. 15866 50 

aç. art. 

.. .. 
,, beh. t. '4 50 

.. 800 

,, 

,, 

4775 -

3 80 
31 17 

113 96 

6096 

3188 -

22 71 
1989 -

44 
49 50 

140 25 

618 7::ı 

7·1 93 

224 
33 50 

345 
1190 

45 
10 60 

Nafıa Vekaleti 

İııtanbul Beledıyesi 
lnhısarlar U. Müd. 

Samıun Vilayeti 

Elaziz Nafıa Müd. 

1 J-3-38 
24-3-38 

21-3-38 

24-3·38 

D. D. yolları Ank. H. p:ışa 24·3 38 
Sirkeci 

İıta.nbul Belediyesi 
., C. Müddeium . 

Bolvadin Şarbay. 
DO. yolları Ank.H. paşa 

Sirkeci 

lst Emnıyet Mü . 
Ankar11 Beledi ycsı 

lnhı arlnr U. Müd. 

Samsun Vılayeti 

11-3·38 
18-3-38 

14·4-38 
24-3 38 

24-3-38 
11-3-38 

24-3-38 

21 -3 38 

llev · y 1. Ank . 11 pa~a 16·3·38 

inhisarlar U. Miid . 28-3-38 

.. 25-3-38 

PTT Fabr. Müd. l.st. 23·3-38 

Sıva!> Bayındır. D.r. 17-3-38 
Ankara Beled. l l-'~-38 

111tanbul Komut. SAK 23-3-38 

Urfa Ask. SAK 24-3-38 

İst . Gümrükleri Baımüd. 9-3-38 

Samı un Orman Başmühend . 14-3-38 

" lzmir Defterdar. 
KulekRpı Maliye Tahs. 
lst. Deftcrclnr. 

THK Çubuk Şubcsı 
Anadolu Kulubu Ank . 

14-3-38 
22-3-38 

Şef. 14-3-38 
15-3-3J 

1 l ·3-38 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz ı 
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İns at - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- arita 

EliizizJe ynpılacak Güuamlılar Hastanesinin Eksiltme ilinı 

Ekıiltmiye konan iş: Elazizde Emrazı Akliye hastanesi arkasın· 
daki arsada Güzzamlılar hastanesi inşası. 

Keşif bedeli 96923 lira 64 kuruştur. 
937 mali senesi içinde başlanacak olan bu işin bu seneye 

m hsus tahsi atı 67,500 liradır. Mütebakısı 938 senesi bütçesin· 
den ödenecP.klir • 

Bu iş 3.3.938 tarihinden itibaren yiruıi bir gün müddetle ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Apğıda yazılı şartname ve e\•rak Elaziz Nafıa Müdürlüğün· 
den 4 lira 85 kuruş bedel mukabilinde istenebilir. 

A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırhk işleri genel şartnamesi 
Ç- Metraj cetveli, hulasai keşif cetveli ve planlar 
D Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi, 
E Fenni şartnami! 
Yukarıdaki bedel mukabilinde A , B, Ç. E ile gösterilen evrak 

verilip diğerleri Nafıa daireıinde görülebilir. 
Eksiltme 24.3.938 perşembe günü saat 15 te Elaziz Sıhhiye 

Müdürlüğü odasanda müteşekkil komisyonda yapılacaktır· 
Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 6096 lira muvakkat temi· 

nnt vermesi ve bundan başka aşaA-ıda yazılı vesikaları haiz bu· 
lunmaları lazımdır. 

A- Nafıa Bakanlığından alınan 937, ve 938 yılına aid müte
ahhidlik vesikası 

B 937 yılına aid Ticaret odası vesikası 

C- Asgari 50 bin lirahk bu gibi bina intaalı yapmış oldu
ğuna claır daireıi vesikası. 

Müteahhidin mühendis veya mimar olma'lı ve veya b~nlardan 
birile müşterel·en teklif yapıp mukaveleyi birlikle imznlnmas1 
şarttır. Müşterek teklif yı:ıpnnların her ikisı de müteahhidlik ve
sikasını haiz olacak ve teminat müşterek olacaktır. 

Teklif mektubları yukarda yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Sıhhiye müdürlüğünde n üteşekkil komisyona getirerek 
makbuz mukabilinde ve rilecektir. Bu mektublar ek iltme kanu· 
nunun 31 , 32, 33 ve 3t üncü maddelerine tevfikan izhar oluna· 
caktır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet saat 14 e ka 
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. Po tada ha ıl olacak ecikmeler kabul edil-

ez.. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Ankara i taayonunda gazino bahçesi inşaatı, tanzimi, kanali

zasyon, su, tenvırat tesisatı, yolları veıair mütefcrri ameliyatı da
hil olmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin keşif bedeli ceman 42500 liradır. 
istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryol

larının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, veznelerinden 212 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 24·3-938 tarihinde perşembe günü saat 15 le Devlet 
Demiryollara yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyo· 
nunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubl rı ile 
birlikte aşağıda yazıla teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e ka· 
dar komisyonda tevdi etmiş olmaları lazımdır . 

2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 3188 liralık muvakkat 
teminat. 

Bu k nunun tayin ettiği ve şartnamede yaz.ıh ve1ikalar. 
Nafı Vekal tinden musaddak müteahhitlik ve ikası. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 302 lira 79 kuruş olan İstanbul Tepirhanesinin 
tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde gi
ren bulunmadığından clısiltme 11 -3-938 cuma gününe uzatılmış
tır. Keşif evrakile şartnamesi Levnz.ım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No.lı kanunda yazıla vesikadan başka fen işleri 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ves ı kasile 22 lira 71 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazıla 
günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar . 

İ ::ıtanlıul C. Müddei Uınumiliğiııden: 

Yalovada vapılaC'nk 50 ki~ilik cez.<L evi in aatı kapalı zarf 
u ~u!HP. ek iltıneye konmuştur. Bedeli k"~if 26513 lira 76 
kuru tur. Muvakkat t •ıninal 1989 liradır. 

fokaveJe. ırn ... u i 'e ft>nnı şartnaın<· leri pro1e ke. ıf hüla
... a-..il t> hım ı mü tı·f ı ·r ri diğ r f>\ rakı gfü nek ı'ıtryc nln tatil 
(riinleııııclen maaJa her gün J lanbut Sirkeci !': lr <" fC'ndi o 
b 
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kak 13 numarada Adliye levazım 
Eksiltme 18.3 938 cuma günü 

dairesinde yapılacaktır. 

dairesinde görebilirler. 
saat ı 5 te adliye levazım 

İstekliler teklif mektublarını ve en az 15 bin liralık bu 
i~e henzer i~ yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış olduğu 
Mütt'ahhitlik ve Ticarat odası vesıkalannı havi kapalı zarf· 
lcmnı f'biltrne günü olan J 8 .3.9:38 l:uma günii ihale saalin
d<• ıı bi"r saat evveli:sine karlar satınalına komisyanu reisliğine 
ııumaralı ınakhuz ınukahilindP bizzat vermP.J P.ri yahut dış 
Zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve isınile açık adresinin 
ve hangi işe airl oldugunun yazılması :;;artile ayni saate ka
dar iadeli teahhüdlü olmak üzere mektubla "önrlermeleri 
ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

Yalova kasabasından Hamamlara giden asfalt yol üzerin
deki ahşap Samanlıdere ve Yalova köprülerinin beton arme 
olarak inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Bu iki köprürıun keşif bedeli 70,.)00 liradır 
Eksiltme 2 1.3.938 tarihine müsadif perşembe günü saat 

15 te Nafia vekaletinde şose ve köprülea reisliği eksiltme 
komisyonu odasında yap;.lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 353 
kurıış mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir~ 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 4775 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
vekaletimizden aJınrnış müteahhitlik vcsiırnsile Ticaret odası 
vesikası ihraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun taritatı dairesinrle hazır
layacakları tekJif zarflarını ikinci maddede ya;r,ılı vakitten 

bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz muka
biJinde teslim etmeleri muktazi olup postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Samsun Vilayet l\fakamından: 

21.3.938 pazartesi günü ;o;aat lS de Samsun Vılayet da
imi eneüınenindeıı 1;) 19 lira .19 kuru~ keşif bedelii Havza 

Vezirköprü yolunun J5X900 kilometresindeki Köprübaşı 
köprüsü lamiralı açık eksiltmeye konul.muştur. 

Bu işe ait keşifname ~afıa ;~ılcri şeraiti umumiyesi hu-
8USİ şartname ve tesviye] turabiye Şose ve kargir inşaata ait 

··fenni şartname ve betonarme köprüler ~artnamesi ve mu
kavele projesi ve eksiltme şartname:si vilayet Nafıa dirf"kWr
lüğünde görülecf>ktir. 

Muvakkııt teminat 113 lira 96 kuruştur, 

Taliplerin 2-190 sayılı eksiltme kanunumla ve bı.i işe ait 
t>.ksiitme sartnamesindeki ves2.iki ve teminat belge!:lini hamil 
olarak yukarda yazılı gün ve :;aa tte vilayet rlaimi encümen 
odre;:,ine miinıcaatJarı ilan olunur. 

* * • 
lhkırköy Emrazı akliye ve asa hiyr~ ha!:lt. eşya (leposunun 

çatı in~aatı. Bak: lst. Sıhhi Müe!:l-ıcsd e r A.E.K. ilanlarına. 

• 
* * 

Kasımpaşada çöp istaayonun temiri. Bak: 2 
İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

• • • 

inci sahifedeki 

ZoDguldak barut deposu memurları için oda inşaatı. Bak: İn
hisarlar U. Müd. ilinlarına. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: 

• * • 

Sıva:. Niiınune hastarıes ı için 48 kalem di~ci ınalzem~si 
alınacaktır Bak: l~t. Sıhhi Müesseseler A.E.K, iJanlarma 

Bolvadin Şarbayhğından: 

Nafıa Vekaletince musaddak proje mucibince 23.()()() 
lira 40 kuruş bedeli keşifli Bolvadin şehrinin elektrik te· 
sisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 

Eksiltme müddeti 1.3.938 tarihinedeo itibaren kırk beş 
gür.dür. İhale 14 nisan 938 perşembe günü saat 14 de 
Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler şeraiti kanuniyeyi haiı. olduk
larını vesaiki resmiye i!e ishata mecburdurlar. 

T aliblerin ihale saatinden evvel yüzde 7,5 teminatı 
muvakkatelerini ve teklif mektublarını Enciimene vermiş 
olmaları lazımdır. 

Elektrik projesini ve ~artnameyi görmek ve fazla ma · 
lfımat alınak İ!lteyenler Belediyeden beş lira bedel muka· 
bilinde alınabileceği ilan olunur. 

• * • 

MÜNAKASA GAZETESİ 
• 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

Müılüriyetimiz memurları için 1678 takım elbise ile 1678 
adet kasketin kumaşı daireden verilmek ve harçları mütea
hide aid olmak üzere dikimleri kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. Bir takım elbise ve şapkanın muhammen dikme 
bedeli 350 kuruş, muvakkat teminatı 440 lira 48 kuruştur. 

Eksiltme 24.3.938 perşembe günü ı:ıaat 16 da vilayet def
terdarlığı muhasebecilik dairesinde yapılacHktır, 

Teklif mektubları ihale tarihi olan 24.3.938 ğiinü ~aat 
15 e kadar kalJUl edilecek.tir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve nümunesini görmek üzere 
müdüriyet muhasebesine müracaatları. 

Ankara Belediyesinden: 
Fen amelHine yaphrılacak 44 takım elbiıe 

15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 660 liradır. 
Muvakkat teminah 49.50 liradır. 

ve 44 çift postal 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine 
Ye isteklilerin de 11-3-938 cuma rünü aaat 10,30 da Belediye 
Encümenine müracaatları. 

! Mobilya, Ev ve Bftro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Samsun Vilayet Makamından: 

Samıun merkez ilk okulları için 150 adet talebe SLra~ı ve 20 
adet ya:ıı tahtası yaptırılacaktır. 

Sıralarla yazı tahtalarının muhammen bedeli 1870 liradır. 
Muvakkat teminat 140 lira 25 kuruştur. 
İhale martın 21 nci pazartesi günü saat 15 te Viliyet Daimi 

Encümeninde açık ekliltme usuliJe yapılacaktır. 
Talip olanların muvakkat teminata ait makbuz veya mektu· 

bile birlikte balen Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve
aika ibraz etmeleri şarttır. 

Talebe aıralarile yazı tahtalarının krokilerine ait eksiltme ve 
ihmal şartnameleri vilayet daimi encüınen kalemindedir. İsteyen
ler hergün görebilirler . 

Ekailtme ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 
Talip olanların ihale günü vilayet daimi encümenin-Je bulun

maları ilin olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, "'ya~ane Malzemesi 
* * * 

36 t. ıita amlaalaj kağıdı, 7 t. Bandrol kağıdı ile 250 k. pa-
muk katıda ahnacakhr. Bak: İohiaarlar U. idaresi ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v :2:.. 

Devlet D. Yolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammu bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edilmiş pamuk 
yağı 16.3.938 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Anka
rada idare binasında satın alınacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 6L8,75 liralık muvakkat teminat 
i!e kanunun tayin ettiği vesikaları, ve naha müteahitlik vesikası 
ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malz.eme dairesinden, 
Haydarpaşada teaellüm ve aevk şefliğinden, lzmirde Alsancak 
mağazasından, Adanada 6 cı işletme müdürlüğünden dağıtılmak

tadır. 
-=--=·-=-•'=5a· _!!'• 

Müteferrik 

Ankara Belediyesinden: 
Su idareaine yaptırılacak 75 tane saat aandıtı 

detle açık ekailtmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 450 liradır. 
Muvakkat teminata 33,50 liradır. 

15 gün müd-

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 11-3 938 cuma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. 

• • * 
50 takım zımpara taşı alınacaktır. Bak: İnhis U. Müd. ilin· 

ları•a. 
• 

* * 1080 adet tahta kürek alınacaktırr Bak: İnhis. U. Müd. ilan· 
larına. 

• * • 
620 k. muhtelif eb'adda lama demir, 187() k. yuvarlak demir 

ile 4200 k. dört köşe demir alınacaktır. Bak: PTT Fabrikası Mü
dür. ilanlarına. 

Erz-ak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

8 Mart 

İstanbul Belediyesinden: 

ş 

Keşif bedeli 50 lir.ı 63 kuruş olan Kasımpaşad• 
çöp istasyonunun tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif 
evrakile encümen kaleminde görülebilir. İstekJiler 380 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1 1.3.938 curua günü saat 1 4 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

lleıi 

ili t~ 

"-------------------.. - tıııııı ~ ııı~ti 
~· "!!!22!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!'!!!!!'!""'!'!!'!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!"!!!!!'!!'!!!"""!~!"!!'"'!!!!!'"'!!!:::zs:zV ıııu,t 

ıo d 
Urfa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tümen birlikleri haynnat ihtiyacı olan 170 ton yemlik tııı~ 
otun kapah zarfla eksiltmesi 24-3-938 aut 14 ele Urfaı A•"' 
Sabnalma Komiayonunda yapılacaktır. 'r' 

Muhammen bedeli 15866 lira 50 kuruş ıJlc teminata 1190 h ,ı 
dır. Şartnamesi Komisyonda görülür. Teklif mektublarınııı p 
13 e kadar Komisyona verilmesi. 

b) ÜZAYEDEL~ı; 
·---~r-- --- -

Konya Orman Başmühendisliğinden 
il' 

2-3-938 tarihinde i~alesi tekarrur .e~e~ Kony~nın_ Karama11

0
.,. 

çesinin Domuz Çökeğı ormanına aıt ılanda ınurettıp hatası "' 
rak yanlışlık görüldüğünden ihalesi bu yüzden yapılamamıt 
tekrar aşağıda yazıldığı üzere müzayedeye konulmuştur. d ~ 

Konyanın Karaman ilçesine bağlı Domuz Çökeği ormanı0 ~I 
254 metre mikap çam kerestesi 7 ay zarfında ormandan çık•' 
mak üzere 15 gün müddetle açık arttarmaya konulmuştur. ı· 

4
6(1 

Beher metre mikabı çam kerestenin rnuhammen bede ı 

kuruştur. f 
Arbrma 18·3·938 cuma gclnü saat 15 te Konya Orman B• 

mühendislij'inde olacaktır. bil 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler 

- t e~e' müddet içinde Konya Orman Başmühendisliğine muracaa 
eeklerdir. 

Muvakkat 87 lira 63 kuruttur. ·ır 
Taliblerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikıı 1 

raz edeceklerdir. 
İlin veuir bilumum masraf alıcıya •İt olacaktır. 

Eıkişehir Defterdarlığından: 

· 4 N l d . . . ilı'' lstanbulda Şişlide Fesciyan apartmanının o. 11 aıresını ·~ 

metgih ittihaz eden Sosyete Anonim Kos Türkisyon Arponıotı. 
b P · ·· ·11· -d f k"l ti ar' Şirketi mümessili M. Ro P.l' utı ıle mı ı mu a aa ve a e . 

· b" k • · k t tar• aında akdolunan ınukaveleaarııe mucı ınce mez ur şır e. tZ 
fından Vekaleti müşarünilayhaya tesellümü taabhüd edılen 

1 
c.:det tayyarenin mukavele şartlarına muhalif olduğundan dol•Y, 

b k . d . . d ,,., 
vekiletçe tesellüm edil•iyerek bu apta ı ava netıcesın e 

. hk ioC' kara Ticaret mahkemesinden çıkan karar temyız ma eme• le' 
de tasdik edilmi• ve mezkur tayyarelerin bulundukları yerde be,. ' 
lemesi Milli Müdafaa Vekaletinin zararmı mucip olduğundan b t 

d k . l - . t" care hisle Milli Müdafaa avukatı tarafın an va ı ta ep uzerıne ı ,r 
kanunun 712 ve 720 ine i maddelerine tevfikan satılınasına k•~,,. 
verildiğinden Eskişehirde tayyare hangarlarında ve 930 ııenet• , 
denberi köhne bir vaziyette bulunan ve mecmuu 3940 lira k~ 
meli muhammeneli 12 adet tayyare ve yedek malzeme 18-3· •' 
tarihire müsadif cuma günü saat 15 te açık artırma suretile 1 i 
tılacag-ından bedeli haddi layik görüldüğü tahdirde ihalesi .ak~r 

·1 "k. b• takdirde en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartı e ı ıncı i 
artırma günü olan 28-3-938 tarihine müsadif pazartesi günü •Y"~ 
saat;te ihale katiyesi icra edileceğinden talip olanların yedi bu:i• 
pey l'lkçeşini yeya o miktar mut.eber banka mektubunu ha 
len yevmi ve vakit mezkurde Aali.y~ Hukuk ~~hkeme.si ~alo~~ 
da hazar bulunmahırı ve fazla tafsılat almak ııtıyenlerın ı6-2 
den itibaren mahkeme kalemine müracaat etmeleri ilin olunur· 

İstanbul Gümrükleri B.ışmüdürlüğünden : 

• f" kleti Mezat kaime No.aı 9180 marka 2330 No.lı kanuna sa ı sı f 

35 kilo 92 lira 29 kuruş değerinde (ayakkabıcılık imaline mahfll 1 
lastiğe batırılmış pamuk mensucat MKN 133 halile kabili isti~;i 
olmıyan bili marka No.lı. Bu kazan Aynnsarayda olup sah1 z 
tarafından kırdırılarak hurda olarak satılacaktır.) MKN 215~f 
M ve N KS 8 K 300 G 42 L 49 KD kloroform MKN 5529 

1 
12 M n N KS 41 K 51 L "14 KD haşarat öldürmeğe mab•ıJ0 
pompa MKN 5818 RG :a-2 M ve N KS 267 K ~ G 221 ~S 
pirinçle mürettep demir çanla ağzı MKN 8282 bıla M ve N 5 
4 K 600 G sade deri bisiklet çantası MKN 9098 Fiat marka~ 
kilo 236 L 41 KD oto için mika ile mürettep yan perde ~1'jl' 
7901 A 4 M ve N KS 3 K 200 G 288 L 23 KD müstam~l .dılı ,, 
miş ipek elbise ve çamaşır MKN 9117 RC 3368 M ve N KS 10 
100 KG 55 L 12 KD köseled n velosipet çantaııı MKN 91 
L TD-STI 275 M ve N KS 127 adet tirkçe dolu gramofon plif' 
MKN 9109 bili M n N KS Ol K 64 L 54 KC- mekul~t ve 111•~ 
rubatın muhafazası için dolap MKN 1390 İNCiLİ 4066 M ve 

1 
KS 55 K 736 L 20 KD ipek mensucat 1549 S kanun mucibiJJ~ 
9·3-938 günü saat 13 te 2490 sayılı kanunu hükümleri dairesiıı ~ 
Sirkecide Reşadiye cad. gümrük satış salonunda kerr~ içindelı 

. f d h" eşya dahile diğerlerı aktarmaya satılacaktır. steklıler en rna i 
değerinin yüzde 7,5 pey akçesi ınakbuzile maliye ünvan tezker~' 
istenir, pey akçelerinin saat 1 ~ ye kadı:r yatırılması mecburıdıt• 

İstanbul Defterearhğından: 

Ankara istasyonunda yap gazin,.> bahçesi tenvirat tesisatı Bak: 1 
İnıaat sütununda Devlet Demiryolları ilanına. l 

İstanbul kamutanlığı birlikleri hayvanatı lÇİn 80 to~ yulaf sa- 1 

tın alınacatından açık eksiltme ile ihalesi 23.3.9~ çarşamba ~ü
ni saat 15 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 4600 liradır. ilk 
teminatı 345 liradır. Şartnamesi her pn öp leden e vvel koınis · 
yonda görülebHlr. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mek
tubları ile 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü m~ddelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte ihale gü11ü vakti muayyeninde Fuıdıklıda ko
mutanlık satınalma komiayonuna gelmeleri. 

5.3.C}JlS tarihinde arttırma ile mültezinae ih ıle edileceği evvele~ 
Kurun gazetesile ilan edilmiş olan ma yarım Burgaz Küçiikçelc 

' mece gölü saydiye risumuna talip zuhur etmemiş oldutund•" 
1 

' l 
' 



il :;~~ı kanunun 43 üncü maddesi mucibince açık arttırma l O 
lb•te . etle uzatılmıttır. 

iıtıdarıtııtı ~5.3.38 tarihinde av vergileri müdürlüğünde yapıla· 
111111,. talıplerin mezkür müdüriyete müracaat etmeleri ilin o 

Ş Kulekapı Maliye Tahsil Şefliğinden: 
ııbe • 

~i •er~~ıe. 933 ıeneııi kazanç vergisinden borçlu İttihat Ecza· 
1 tel'tıitı trınden Leon Danon ve Pintodan işbu borcun tahsili· 
1111ıaratıe~-•ahik oldukları Beyo~lunda Metrutiyet caddesi 132 
ttiııde uneş Eczanesinde haczedilen tahminen 800 lira kıy· 
Gat•hıatnuhtelif eşya ile birlikte 600 çeşid eczayı tıbbiye ve 
O da ... 'h•nın aleni müzaynde ile 14.3.938 pazartesi günü saat ..... an· 

ınde satılacağı ilin olunur. 

Şllbe T~rk Hava Kurumu Çubuk Şubesinden: 
tııa 20 2";;,barıoda toplanan 37968 kilo buğday ve 30506 kilo 
0ııırıuşt ' • tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye 
t~lilerj ur. ihale l t.3.38 cuma günü aaat l4 de yapılacakbr İs· 

il o .. 
ıun şubeye ba,vurmaları. 

~· A.llat& l Anadolu Kulübinden: 
1 dirıa 0 u Kulübü Büyükadada şubesinde meucut ilç adet motör 
tı11 Bülll? Ye bir hurda motör satılığa çıkarılmıştır. Talip olan· 
ııtorı .. !ukadada kulüp fUbe muhaaebeciliğine müracaatları ile 
~ ... ,. ,~ 

l\ııad l 0 rrneleri ve verecekleri fiatları bir nıektubla Ankara· 
•~bt tıı ~ u kulübu müdürlüğüne gönderilmesi fazla malümat 

11 asebeciliğinden alınabilir. 

Samun Orman Ba9 Mühendisliğinden: 

Cinsi : Mefe kömürü 
Kilo : 8370 

S,ıtı Kuruş : 3,5 
'n •n~un vilaye tinin merkez kazası dahilindeki Belediye ve or· 
lı 8370 ~~nda istif yerinde toplanmış olan yukarıda miktarı ya-
llıan b ılo meşe kömürü 14·3-1938 günü saat 15 de iiamsun 
2 ' a"' rnühendisligiode arttırma a~ satış yapılacaktır. 
3....., Meher kilo meşe kömürü muhammen fiyatı 3,5 kuruştur. 
4, Ş UYakkat teminat 45 liradır. 

1~~ ltıb artoaıne ve mukavele projeleri Samsun orman ve bele-
5...._ Sar Yerlerden alınır. 

atış umumidir. 
' ' • c· . 
'' . ınsı: rnahlüt odun 
Ilı tıtılll: 70 
"'led· 
~Or •ye ambarı : 20H8 
~t~tna bahçesi : 7000 
Y~ıt·'0 deposu : 1000 
1, Utı kilo ; 10098 

t,ıııiltı ~ar-:ısun vilayetinin merkez kazası dahilindeki belediye, 
1~t,,1 oruına ve depoda istif yerinde toplanmış olan yukarıda 
t llı\jf Yazılı 10098 kilo odun t..ı.3.3S günü saat 15 te orman 
~ .... ~endisliğinde arttırma ile satış yapılacaktır. 
3...._ fV'a eher kilo mahlut odun muhammen fiatı 70 ııantimdir. 
i...., Ş Uvakkat teminat 10 lira O kuruşt\lr. 

'Orlll •rtnaıne ve mukavele projeleri belediye orınan koruma 
, •n d ;)...._ S eposunda yerlerden alınır. 

atış umumidır. 

G A.ı, , n İzmir Def terdarhğından : 
~ilr1 tıı Cak askerlik şubesi av usu'lda mevcud tahminen 90 ton 

:lllttıen ~llia ve düz ince tellerin beher tonuna 450 kuruş ınu· 
1111l~u 1Yınct takdir edılerek J5 gün müddetle açık artırma;a 

,-ı1S>l~ti Ştur. İhalesi 22.3 938 tarihinde Salı günü saat 14 dedir. 
tatıi\tı~ Yevmi mezkürde mahallinde toplanacak komisyonB mü· 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

s Komisyonundan: 
~tllı~:.'• 1'h1rnu h h · · · ı · 1 48 k l d' · l ı il '- ne aala anest ıçın azım o an a em ışcı ma • 

1 Çııı: ek · ı ~Gtı~ Ek . 1 hneye konulmuştur. . 
ött litu b·•ıltrne Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü-
2 15,3() •~asında kurulu Komisyonda 2~3·938 çarşamba günü 

d f-liuh a Yapılacaktır. 
i ' M.u an-.ınen fiyat 2100 liradır. 

lıtle' İat:k~kat garanti: 157 lira 50 kuruştur. s' lıler şartname ve listeyi hergün Komiıyonda görebi· 

>ıı. ~ lstekı· 
ııı,~b 41 1lıılldl\ ıler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sa: 
~i, il~ v~ Yazılı belgelH ve bu işe yeter muvakkat garantı 

)Ql\a Ya banka mektublarile birlikte belli gün ve aaatte Ko· 
Relrneleri. ( l 173) 

l
' ~· -.... ~ ..... 

~taı1bul İnhisarler 
~ ~İ}' Başmüdürlüğünden: 

~l'l asad• t5 t> 938 satılmakta olan ispirtoların satış Hatları, 
~i ~kk .. tarihinden itibaren indirilecektır. 

t'l() <lnla d . 
~ti ''- tın a yakılacak ispirto ''boyalı kamineto ıs· 
~- llt-lı:ı: "b~ şişe içinde tuvalet ispirtosu satanlar; mev-
h l' '• •re b · M 938 k k ll'ı ~ak l r eyanname ıle 14 art a şamına e-
til 'lliidü:ı~~ak ispirtolara aid olanlar Kahataşta kain 

)._k,
11 

Uge ve Şişeli tuv:ılet iı>pirtosuna aid olanlar da 
satış depolarına,, bildireceklerdir· (1 184) 2 - 3 

MÜNAKASA GAZETESi 

J İnhisarlar U. Müdürlüğü~en:I 
1- Quester fabrikası m1trniilatından y iiksek devirli 

kıyım bıçaklarını bileme makinesine aid ··beher takımd • 
6 adet olmak üzere., 50 laktrn zımpara taşı şartn:ıme 

ve resmi mucibince pazarlıkla satın ahoacaktır. 
11- Pazarlık 28.lll.938 tarihine rastlıyao pazartesi günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktJr. 

lll- Şartname resimleri parasız olarak hergün sözü 
geçen .Şubeden alınabiHr. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan ohınur. ( 1263) 1- 4 

• * • 
Nümunesi mucibince 360ll0 kılo 7'1XIOO eh'adı:ıda 

şişe ambalaj kağıdı 7000 kilo içki bandrol kağıdı ve 
250 kilo pamuk kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Pazarlık 24.111.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat t 4 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 

lll- ~ümuGeler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı l'e-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( t 264) 1-4 

• • • 
l -- Zonguldak Barut Deposu memurları için şartna-

me ve projesi mucibince yapılacak mesai odası inşaatı 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il Keşif bedeli 415.56 lira ve muvakkat teminatı 
31. t 7 liradır. 

ili- Eksiltme 24.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-- Şartname ve projeler 2 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Zonguldak 
Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin eelileo gün ve saat· 
te yüzde 7,5 g!ivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1254) 1 -4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince Paşabahçe Müskirat Fabri· 

kasında yapılacak üç demir çatı ve diğer tamirat işi ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il -- Keşif bedeli 20919 lira 37 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1569 liradır. 

HI - Eksiltme 14.3.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 le Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
aynı günde nihayet saat t 4 e kadilr verilmelidir 

iV Şarlnilmeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisar· 
la r Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara Başmüdürlü
ğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca vesika alıoaları lazımdır. 

VJ - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 nci 
mü.ddede yazıh eksiltmeye iştirak vesikasanı ve muvakkat 
teminat parasını veya mektubunu ihtiva edecek oian ka 
pah zarfların yukarıda yazıldığı veçhile eksiltme günü en 
geç saat t 4 e kadar Al:m Komisyonu Başkanlığına mak· 
buz muka bilirde verilmiş olması lazımdJr. ( 1090) 3- 4 

Keşfi 

1 - - Maltepe Enstitüsünde yapılacak 
motör binası inşaatı 43I0.31 lira "Sa. 14,, 

2 - .'Vlaltepe i:':nstitüsünde yapılacak 
Gazlama laboratuvarı inşaatı 6139.36 ,, ,, "15,, 

I - Yukarıda iki madde halinde yazılı olup Maltepe 
Enstitüsünde şartname ve projeleri mucibince ~'aptırılacak 
inşaat ayrı ayrı olmak tizere açık eksiltmeye konulmuştur. 

H - Motör binasının keşif bedeli 4310 lira 31 kuruş 
ve muvakkat teminatı 323.27 lira, Gazlama laboratuvarı· 
nın keşif bedeli 6139,36 lira ve muvakkat teminatı 460.45 
liradır. 

Hl - Eksiltme 17-111-938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla
caktır. 

ıV - Motör binasına ait şa:-taame ve projeler 21 ku-
ruş, Gazlama laboratuvarına ait şartname ve projeler 30 
kuruş bedel mukabilinde İnhis;tr}ar Levaıım ve Mubayaat 

Şubesinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
rıca vesika almaları lazımdır. 

VI - i~teklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile beşinci maddede yazılı eksilt:n~ye iştirak vesikası ve 
yüzde 7,5 güvenme paralarıyle birlikte eksiltme için ta
yin edilen ~iin ve saatlerde yuk~rdaı adı geçen Komisyo · 
na gelmeleri ilan olunur. ( 11 J6) 2- 4 

• • • 

Sayfa 3 

1- Nüaunesi mucibince 1080 adet tahta kürek pazar
lıkla satın alınacaktır. 

il Pazarlık 25.Ill.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım Ye Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

(1255) 1-4 

STANBUL SıHHl MÜE55ESELER 
ARTTIRMA v~ EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 
Bakırköy Emrazı akliye ve asabiye haataaeainin etya depoau· 

nun çatı intaatı açık eksiltmeye konulmu9tur. 
1 - Eksiltme 23.3.938 çarşamba günü saat 15 te Cataloğluada 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komi•· 

yonda yapılacaktır. 
2- Keşif bedeli: 5446 lira 75 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: 409 liradır. 
4- Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri ıreael hususi ve fen

ni şartnameleri, keşif hüliıasiyle buna müteferri diğer evrak 

hergün Komisyonda görülebilir. 
5 ~ İstekliler cari aeneye aid Ticaret odası .esikuiyle 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 5000 liralık İf 
yaptıklarına dair İatanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihin· 
den bir hafta evvel almıt oldukları müteahhitlik vHikasile bu ite 
yeter muvakkat ıaranti makbur. veya Banka mektublariyle ltir· 
tikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. • 117 4 ı ... 

[ D.D.YOL-LARı İŞLETME u. MüoüıuU6ÜNDEl'I 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarları a· 

tağıda yazılı iki liste muhteviyatı k•yın traversler 17.3.938 Per
tembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler her liste bizaaında yazılı muvakkat 
teminat ile kar!unun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müt:.?ahhitlik 
vesikası 'e tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara 
İzmir ve:r.nelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme Miktarı 

listesi Cinsi Adet 

ve Haydarpafa, Eskişehir ve 
(1081) 4-4 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı ---

No. 
l 
2 

Kayın 

,. 
l '1.000 
33.000 

324. 120 
94.710 

16.714,80 lira 

5.985.50 " 

P.T.T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
620 kilo Muhtelif eb'adda Lama demiri 

2870 " n ,, Yuvarlak demir 
4200 ,. ,, " Dört köşe demir 

Miktar ve nevileri yukarıda yazılı ilç kalem demir açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Tamamının mubaınmen bedeli 999 Dokuz yüz Doksan dokuz 
ve muvakkat teminatı 74,93 liradır. 

Eksiltme 23.3.938 tarihine raatlıyan çarfamba filnü saat 15 te 
yapılacağından iateklilerin ,artnameyi görmek için hergün ek· 
siltmeye girmek için de teminat makbuzu ve evraki aaireleri ile 
birlikte Komisyona müracaatları . (1242) 1-4 

::ı 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
(Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul] 

1 - 3 

Fİ ATLAR ( Coura officiela) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buiday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) k -

Buğday (Ble) 243 -
Arpa (Orge) 77 -
Çavdar (Seigle) 15 

Un (Farine) 106 -
Mısir (Mai•) 158 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 16 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (aeaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

78 -

1938 

Aşagı (Moina) Yukarı (Plua) 

5 30 -
5 22 50 s 25 

4 2 50 4 5 

4 32 50 

GiDEN (Exportatioa) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po~s chicbe) 
İç fındık (Noiı dec.) 5 -
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mobaire ) 
İç ceviz 

13 50 
61 50 

İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranrers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 11 

Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc B.) 
Tiftik 

• " Şikaro 4 17 
- 1 ,, ,, Vinipek 5 65 

14 75 ı Arpa (Orııe) Anvera 4 17 
9 50 Mıaır (Maia) Londra 3 88 

1 Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 

İmtiyaz r.alıibi ve JUi q!eı-i 
Direktörü: l....&1 Girit 

Baar!dıiı 7er: ARTUN BuıllM'fı \ 
Grlııbı Billur aokak f\fo. 10 

İç fındık (Nois. dec. ) 

Rnmol 
K fındık (Noiaette) 1 

Fındık (noia.) G.Hamburıı 39 -
K • • 38 -
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[! Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

J_ Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mouc 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahirr des Cbargeıı Jours 

Constnıctıon-Reparation- Trav. PubJics·Materiel de Construction-Cartographie 

Transformation en beton arme deı ponts "Yalova 
et Samanhdere,, au bourg- Yalova • route en as
phalte du eaux therraaux (Cah. eh. p.353) 

Reparation pont Keuprubachı s route Hııvza-Vezir· 
keupru 

Constr. hôpital p . Lepreux preı •hôpital dPı Alı
ene• a Elaziz (c•h. eh. L. 4,85). 

Constr. chnmbre pour fonctionnaires de depôt de 
poudre a Zongouldak 

Reparation ~tation de voierıe a Kasimpacha 

Reparation lazaret lstanbul (aj.). 
Conıtru1;tion peni tenci er de 50 personnes a Y o

lova 
Coastr. Cal1İDO a la station Anlı:ara, travaux de ca

nalisation, ınstallation d'eau et illuminatıon ete. 
(cah. eh. P. 212). 

Pli cach 

Publique 

Pli C:\Ch 

Gr~ a ıre 

,, 

Publique 

" 
?li cach 

70500 -

1519 49 

96923 64 

415 56 

50 63 

302 79 
26513 76 

42500 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnıtallatioa eleotrique a la ville Bolvadıne {cah.ch. Pli cach 23000 40 
L. 5). 

lnıtallation p. illu•İnation au casino de la station 
Aakara (voir Construction). 

Habillement - Cbau•ures Tiasus- Cuirs. 

Confection de coıtames et casquettes : 1678 com· 
plet• 

Coıtumeı pour ouuriers : 44 complets· Cbauuureı: 
44 paireı 

,, 

Pli cach la p. 3 50 

Publique 660 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiıserie ete. 

Bancs pour claaıeı : 150 p.· Tableaux noirs : 20 
pieces. 

~, ravaux d'lmprimerie- Papeterie 

Papier pour emballage de bouteilles 70X100 dim. 
36 t.- Papıer p.Banderoles :7 t.· Papier de coton: 
250 it. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile de coton raf!inee : 25 t. 

üivers 

Tentes pour fonctionn:ıires : 4 p. · Crin : 1866 k. 
Pıerres emeries nccessl\ires pr. machines a ai· 

guiser les couteaux: (Fabrique Ouet~r) : 50 p. 
Pelleı en boiı: 1080 p 
Lames de fer: 620 k. - id. rond: 2870 k. - id. a 

4 coinı: 4200 k. (Oiv. Oıın .) 

Caisse• pr. compteurs d'eau: 75 p. 

Foin : 170 t. 
,, : 80 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Tıasus de coton, plaque de gramophone, lingerie 

et costumes ete. 
Boiı : 10098 k. 
Cbarbon de bois : 8370 k. 
Fil metııllique: 90 t. 
Produits pharmaceuliques : 600 lots 
Concession de la peche au lac Kutchuktcbekmedje 

a Bourıu (aj.). 
Bles : 3i958 k.· Orıe : 30506 k. 

-

Publique 

Grc a rre 

Pli cach 

Publique 
t;re a gre 

,, 
Publique 

" 

Pli cach 
Publique 

Publique 

" ,, 
,, 

Publique 
,, 

,, 

1870 

8250 

999 

450 -

15866 50 
4600 -

la t. 4 50 
800 

4775 

113 6 

6096 -

31 17 

3 80 

22 71 
1989 -

3188 -·· 

440 -

49 50 

140 25 

618 75 

74 93 

33 50 

1190 -
345 -

10 60 
45 -

Min. Trav. Publicı Oep. Pontı 
et Chausseeı 

Vilayet Samsoun 

Dir. Trav. Pub. E.laziz 

Conı. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Com. Perm. Municipalite Istanbul 
Oir. Econom. 

idem 
,, ,, 

Procureur General Rep. lstanbul 

Aam. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisıes Haydarpacha et Sirkedii 

Muaicipalite Bolvadine 

Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caiıses Haydarpacha et Sirlcedji 

Oir. Surete istanbul 

Municipalite Ankara 

Vilayet Samso un 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

1 Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
\ B•reau d'Exp. H.paclıa 

Dir. Trav. Pııb. SivH 
Com. Ach. F.conom. Monop. K.tache 

.. 
Dir. Fabrique PTT Ist. 

Muaicip. Ankara 

24-3-38 

21·3-38 

24-3·38 

24-3-38 

11-3-38 

11-3·38 

18-3·38 

24-3-38 

14.4 38 

24-3-38 

'.24-3-38 

11-3-38 

21 ·3-38 

24-3 38 

25·3-38 

17-3-38 
28-3-38 

25-3·38 
23 3-38 

11-3-38 

Com. Ach . Milit. Ourfa 24-3-38 
Comm. Ach. Coıamand. lı1t. Fındikli 23-3-38 

Oir. Ventes Douane• lst. 

Dir. Foret Samsoun 

" Defterdarat lzmir 
Chef Bureau Fiscal Koulcltapo• 
Dir. Biens Nat. lstanbul 

9-3·38 

14·3-38 
l<l-3-38 
22-3-38 
14-3-38 
15-3-38 

Ligue Aviation Turque Suc. Tchoubouk 11-3-38 

ıs -

15 

15 

15 

14 

14 

15 -

15 

14 -

ıs -

15 

10 30 

15 

14 -

15 

14 
14 

14 
15 

10 30 

14 
15 

13 -

15 
15 
14 
10 

14 

~ ...... 

Çarşamba 9.3.938 

Torna makineıi, freze torna makinesi. ocak makiııe•İ· 
ne ve kereste için malzeme ve makine ile tabanc:• 
(OD yol.l .\ 575 

İslahiyede memur evleri inş. (Gaziantep Nafıa Müd.) 
Şoşe ve menfez: inş. (Seyhan Vil.) \~ 613 
Palto ve elbiıe (Yükı. Müh. Mek. SAK) .Y 616 
Demir parmaklık ve kapı inş. (İsparta Vakf. Dir.) \ 

6 

Afiş için korneş imaliyesi (İd. Sıh. Mües.) .\" 617 
j Jandarma kışlası inş. (jndr. Gen. Komut. Ank. SA1' 

1 
Kömür tahmil ve tahliye işi (DO yol.) Y 619 . 
Ortaköy deresinde dıvar ve rıhbm üstünün tamiri (isi• 
Ecza ve alat (ist. Beled ) \~ 619 
Subay çadırı (MMV) .Y 619 
Defter ve matbu evrak (İst. Beled.) \' 620 
Balast (00 yol. Adana) ,\; 621 
Canavar düdüğü (İnegöl Beled ) .,~ 623 
Saman ve sadeyağ (İsparta Ask. SAK) \ 0 623 
Elbise (Kütahya Şarbay.) .\' 625 
Oda inş. (Kütahya Şarbay. '~ 625 
Ekmek (Poliı Enst. Dir.) \ 625 
• Hurda çinko (ist. Beled ) .\~ 631 
Kozanda Kaymaka evi inş. (Seyhan Vil.J X 631 
Evrak sandığı (Tophane Lvz:.) .\ 630 
Başı Büyük deposu tamiri (Tophane Lvz.) .\' 630 z 
Hükümet konağı inşnatı (Kayseri Nafıa Müd.) No. 63 

' • Perde halı v.s (Ank. Lvz) N. 632 

• Onlerinde yıldız ışareti olanlar muza yede) e aıı:t•' 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayı11° 

Mercredi 9-3-938 

Machine outil a tour a f .·aiser pour fabriqJer le boıs P 
et tour a revolver (Ch. de Fer Etnt) N. 575 

1 
Constr. habitation pour fonctionnııire a lslııhiye (Dır. 1 

aziantep) N. 613 
Constr. chaussce et arches (Vılayet Seyhan) N. 615 
Paletot8 et costuıııes (Dır. Eco e lng nieur) 616 
Cons r. grilles et porte (Oir. V.:ıkoufs Isparta) N 616 
Fabrıcation cornicht"s pour Djaghaloghlou Affiches) N d 
Constr. caserrıe pour gendarn1erıc (Com. Acb. Commıı11 

Ank.) N. 18 ~ 
Chargement et dcchargement de charbon (Ch. de Fer 
Rep. mur et quai a Ortaköy (Muncip. lıt.) 619 
Produits pharmaceutiques et ınstruments (Munıcip 
Tcntcs pour officiers (Min . D 'f. Nat. N. 619 
lmpression de registres (Mun Ist. N. 620 
Ballast ( Ch. de Fer Etat Adana) N. 621 
Sirene (Mnnıcip. Jncgueul) N 6ı3 
Paille et beurrc (Com Ach. Milit. Isparta) N. 623 
Costumes (Municipalil Kutahia) N. 625 
Constr. d'une chambre (Mua . Kutahia) N. 625 
Pnin (Dir. lnstitut Agent dt" Polıce) N. 6'.l5 
• Zinc (Municip. lstanbul) N. 631 ~ 
Constr. r sidence gouYernorat a Konak Vıl. Sryhan1 

Cais.se• pour archives (lntend. Tophane) N 630 
Rep. d pôt Bachı Büyük (lntcnd. Topbanı") N. 630 ; 
Conslr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Publics 1 '

1 

• Rideaux et tapis tlntend Anlc) N. 632 

• Leıı ast risques ındıquent une vente 

N. B.- Les Nos ındiqu 11 en reırard 

journal dans lequel l'aviı a paru 

'' 
Tercüme Bürosu 

Her lisandan ve her türlü tercüme işle~ 
hassa münakasa ve müzayedelere miıte:ıJlt 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat I 
Fiyatiar gayet üted1 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abon•1 

Hususi tenzilat yapılır 

-- Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Y oğurtçı.J ~ 
T elefoo : 49442 . .. . ,. ,,, ......................... . 


