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iLAN ŞARTLAR! 
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Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el.afon : 49442 , ~. '. J 

Posta kutusu N. 1261 ~ 

Organ~dır. \!Jt?. 

. ' \ 

Münakasaıar ve -._..._ Bugün Han. olunan Müzayedeler Listesi ... 
M U ~ R SA ------' , ______________ -----------

....._ _____ Cinsi Şekli -~~hm~b_e_d_. Teminat 

~) ~ünakasaıar 

inşaat T . 
' amırat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Afyon 
!\erse atrk. yap. valı konağ'• raraj inş. 
A htaş ~ wk "fy0 tl•K gurnru karakolunun inş . 
Utku onya yolunun arasınd~ köprü ve menfe7. inş. 
Ş anıt al f d ehir k anın etra ına yap ıvar inş. 

~•ide enarında yap. hayvan eğlenti m&halli inş. 
Üıküd Yap. PUar yeri inş. 
Si110 jr .belediye binası ııu borularının tamiri 
'Boy pb &hklaı okulu tamiri 
1 a at hwlc 
ısll\et U ılmet konağı ikmah inş. (temd) 
Götb Paşa nahiyesinde belediye binası inş. 

•şı-B . Ad Şa. t, eanı- ıyaman yollarında yap. menfez ın-
1\ • 1

' 14 ad. 
•dıkö - . 

Aıık Y Acıbadem·Küçükçamlıca yolunun tamiri to;:· rn:zarlığında yap. kuru dıvar, köprü ik111ali 
h :ık ışı · t 1 ·· ·· · · ( 1 50 L) ,,•tr.fe . .erı, e . orıu ve pıs su teıııs. şart , 

il•·) ~ıraat Örnek fidanlığında memur, müıtahdem 
y trı ·1 . 

Ka.lec:ik 1 e ışletme bin.un inş. 
"'n kasabasının halihazır haritasile imar planı

Ciha. ~•p. : 100 hektar 

aç. elc.ı. 

kapalı z. 
aç. eks. 

.. 

.. 
" 

paz. 
ııç. ekı. 

kapalı z. 
aç. eks. 

881 54 
25653 57 

2611 07 
2122 60 
1301 52 
4829 08 
174 60 
480 -

6941 32 
8718 71 
9194 97 

.. 
kapalı 

5931 31 
z. 29113 so 

.. 41:-33:? - · 

aç. eks. beh. bek. 25 

" 
4569 87 

1
. l\i•rde çocuk bahçesi inşaatı 
l ~ ı 
~k ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Sııdnıub ·1c )
7 

tı : 157150 it. - reçi ı e: S79WO le • neftya 
_ fl~200 k. - amonyak: 573200 k. - filit: 3833 

11 
ılcıt t ılumbası: 313 ad. - pulverizatör: '27 ad. 

ile lı:.itıdı: 60000 ad. 

~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

>v1,ka.s .. 
Çit... . 0 kçe takoz: 30 çift 
k• .... e. 7 ' f 
•vı•nto• çı t - muşamba: 7 ııd. 

· l l ad. - kostum: H ad. 

P.!~tba · 
~S a ışleri·Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
tı •tı bu .. k - -
llobı Yli •arf: 1200 deıte-elYan ı:arf: 27200 deste 

ben Bıga.ra ka~ıdı muhtelif eb'atta ve beyaz, pcm
l'\ Ve lüks: 599900 ad. 

~ahta v.s. 
1\ereste M 

tef . •hepe Pi ya.de Atış okulu ıçin (Ba '<: mü-
1\ errık sütun.) 

lrYola . . 
~ •çın kereste 

'~at, Benzin, Makine yagları v, s. 

M;;• f 
~rerrikı 

lok ~ r 
Otııof f 66o 1 ateş tu~lall, muhtelif şekil ve eb'adda: 

l\t ad. (39 t.) 

l\er 
1 

illa kin esi ve al~~ 
t- eıte k' 
>lİtil i .' ıreınit v .ı. nşaat raalzemeıi 

l02~o798614 ... • urg-aa: 870 m. - rergi ip: 
s~ ın. 

A. ç '-'e k .. 
rab, 0şebent ~öprüler için 

~le~t . llaal2e111esi 
L> rıkı, , 
.,<>rt seyyar vinç: 1 ad. 
F 11 ın v · f o~d b e ıt aiye merdiveni 

ad (oru: 50 ad. - menhol kapak. ve bilezi~i: 60 
Ot . tetnd) 

0
"•tik .. 

Çelik k·· baakul yap. 
urek: 800 ad. - üçer kiloluk kuma: 500 ad. 

~~lk 
s, ~t, Sebze v. s. 
dey,ğ 

"-~ : 2200 k. 
" •ti: 4 t. 

b) "" ~-8 _uzayedeler 
'f\:tda.-,: 22 -
t- y~I\ t . 
1:..l L \'e k · d 

t~tri~l ~çı orisi 
li rırıç : lbuteharrik fiat makineıinin demir ve pı-
'"•b 'h 3•nıile ve motör 

a ~ap binamn enkazı: 2 ad. 

paz. 

aç. eks. 
paı.. 

aç. ekı . 

aç. eks. 
pu. 

paz. 

" 

paz. 

' ' 

ıoso .....! • 

182 

60~ 8~ 
~ ~· -~<":(! •: i\ . ı-~ . .:.~ t -

;.ı•. 
153'J 2d 

487 50 

450 -

kapalı z. 1872 

paz. 

" 
1063 10 

kapalı z. 14122 78 

paz. 

" aç. eks . 
aç. cks. 

" 

a.ç. eks. 

pu. 

" aç. eltı. 

aç. art. 

" 

paı. 

290 25 
64 70 

4000 -
600 30 

2160 

870 

2500 -
2-420 

130 -

71 95 

19S 83 

97 59 
386 -
13 12 

521 -
6S3 91 
690 -

444 85 
2183 51 

3138 -

188 -

342 74 

78 7S, 
13 65 
46 -

115 44 

36 56 

34 -

140 40 

1059 21 

21 77 
4 85 

300 -

162 

65 25 

168 -

Müracaat yeri Gün Saat ------------ -

Afyon Vilayeti 
Gaziantep Nafıa Müd. 
Afyon Vilayeti 

,, Beledıyeııi 

" ,, 
İstanbul Beledıyes i 
Sinop Vilayeti 

,, Nafıa Müd. 
İsmetpaşa Lirayı 
Malatya llbayl ı ~ı 

İıtanbul Belediyesi 
Ankara Beled. İmar Müd. 

Ni~de Valiliti 

Kalecik Belediyeıi 

İs tan bul Belediyeııi 

İnhisarlar U. Müd. 

23-3 38 
23-3-38 
23-3-38 
15-3-38 
18-3-38 
lS-3 38 
11·3-38 
21-3-38 
11·3-38 
21-3-38 
lf\.3.33 

24-3-38 
~5-3-38 

25-3-38 

21-3-38 

24-3-38 

25-3-38 

D . D. yolları H . paşa '24·3 ·38 
lstanbul Belediyesi 11·3-38 
Güm . Mub:· G K . İst . SAK 25-3-38 

' • 

O.O . yolları H. pıışa 

İnhisarlar U. Müd. 

Tophar.e Lv:ı. SAK 

İstanbul Belediyesi 

ı4-3 38 
14-4-38 

11-3-38 

l 1·3-38 

Güm. Muh. G . K. İst. SAK 12-3-38 

D. O. yollan H. paşa 

Tophaae Lvz . SAK 

" 
" 

lstanbul Belediye~ i 

" 
İnhisarlar U. Müd. 
Dinar Belediycai 
lst. Telefon Dirclt. 

24-3-38 

11-3-38 
11-3-38 
23-3-38 

11-3-38 
11-3-38 

25-3-38 
19-3-38 
17.3.38 

Ank. Çoc. Esirg. K G Mrk. 
Ankara Belediyesi 18·3-38 

Tophane Lvz. SAK 
Lüleburgaz Tüm. SAK 
Çorlu Kor SAK 

THK Susığırlık Şubeıi 
.. 

lst. B~rsa Kom.scrliği 

1.t. Defterdarlığ'ı 

10-3-38 
10-3-38 
24-3-38 

1 ı 3-38 
ı 1-3-38 
10-3-38 

10-3-38 

15 -
ıs 

ıs -
14 
14 -
14 -
14 -
14 
ıs 

14 
M 

1"'1 -
1'7 30 

15 

15 -

14 

İn saat~ .Tami rat·Nafıa işlel"i ve . Malzemesi- Harita 
,. • ' t.. 

. ,. .. 
Gaziantep Nafıa Müdürhlğönpen 

. ,t . ,4 
25653 lira 57 kuruş bed~li · keşifli• K~,.;l!_lltfŞ ·JÜmiük karako

lunun inşaatı 2 3.938 tarihinden itibaren 21 gun.,,.,atüd(ietle ve ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ~ 

İhalesi 23.3.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Ga
ziantep Nafıa müdürlüğünde müteşekki 1 ihale komisypnunca ya· 
pılacakhr. ~ 

Keşif, proje ve hususi şartnameyi görmek· i~teyenlCJT . Gazian-
tep Nafıa müdürlüğüne müracaat edeceklerdir: • ' 

isteklilerin elinde 938 yılı için Nafıa vekaletince verilmiş mü
teahhitlik vesikası bulunma'sı.1'·şarttır. 

İstekliler 2-l90 sayılı k_anuDlın 2, 3 üncü macJdelerindc yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu v7a banka kefalet 
mektublarile birlikte kan~nun tarifata ve şırtna!D~de şeraite tama
men uygun ve nokuıı~ız !olarak ya:ıacakla.r; teklif mektublannı 
kapalı zarna~hwhrsaatindrn bir s : at evvel komisyon reisliğine 
vermeleri · ilao ~unur. \ 

y ... ~ ı r. • 

:. Ankara Belediye\i İmar Müdürlüğünden: 

,, Eksiltmiye konulan iş: Aqkara mezarlığında Büyük Namazgah, 
• t.i'ıkara mezarlığı, başlanan ~Öprü ikmali, yol, kuru duvar, top
ıt J:ak işleri, muvakkat gesilhab-', tel örgü ve pis su tesisatı olup 

'· keşif bedeli 29, 113 lira :>O k~ruştur. 

16 -

10 3 1) 

14 
11 -

10 30 
14 -

15 

14 

11 -

10 30 

15 30 
ıs 

15 -

14 -
1~ 

15 

10 30 

15 
15 
16 

15 
ıs 

10 

14 

Bu işe aid şartname vesair evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, B- Mukavelename, C- Huııusi şart· 

name D - Fenni şartn&me, E- Keşif cetveli, F Planlar. 
İsteyenler bu şarınameleri ' ve evrakı l lira 50 kuruş muka

bilinde Ankara belediyesi imar müdürlüğü muhasebesinden ala
bilirler. 

l. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
'"" Eksiltme 25 mart 938 cuma günü saai 17,5 ta t.nkara vila· 

yeti içtima salo:iuoda yapıl.acaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 2183 lira 4 l kuruş mu

vakkat teminat vermeleri ve bundan başka Nafıa işleri şer•İti 

umumiyesindeki şartları haiz ve ehliyet olduğuna dair Nafıa 

mfidürlüğünden vesika getirmeleri lazımdır. 
Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Ankara belediyesi imar müdurlüğüne getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mcktubların nihayet 3 nncü mad· 
dede zikrolunan saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice yap1ştırılm1ş olmaaı lazımdır . Postada olacak teah· 
hurlar kabul edilmez. 

lstanhul Helediyesirı den : 

Ke~if bedeli 174 lira 60 kuruş olan o~ küdar Belediye 
binası su borularının tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif 
evrakı Encüme n kalemimle görule bilir. 1"tekliler 13 lira 12 
kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile Of':raber 1 1..1. 
938 cuma günü saat 14 le daimi e ncümende hulnnmalıdırlar. 

İsmetpaşa Kumunu Uray Başkanlığından: 

Malatya-İsmetpaşa nahiyesinde yaptırılacak 8718 lira 7 4 ku
ruş keşifli belediye binası 1.3.938 den itibaren kapalı zarf usulile 
ekıiltmeye konulmuştur . 

İhale 21.3.938 pazartesi güoü saat 14 de belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 658 lira 91 kuruştur. 
İıtekHlerin teklif mektubları ve bu işe ehil olduklarıni gös

terir vesikalarını havi kapalı zarfları ihalt.d\!:n bir saat evveline 
kadar eksiltme komisyol:!unu bulmalıdır. 

Proje, evrakı keşfiye ve şartnameler her gün görülür. İstekli
lere parasız suret gönderilir. 

Afyon Vilayetinden 

Afyon-Konya yolunun 57 +200-59 + 000 kilometrelerindeki 2611 
lira 7 kuruş keşif bedeli köprü ve menfezler inşaatı 23.3.938 ta· 
rihindc saat 15 te daimi encümende ihale edilmek üzere açık u
sulile eksiltmeye konuldu, ketifname "' e şartnameler nafaa mü
dürlüğünde görülebilir. Muvakkat te minat 195 lira 83 kuruştur . 
İsteklilerin ticaret odası kayıt ve,;ikası ve muvakkat teminatlar· 
ile birlikte daimi encümene baş vurmaları. 

• • • Afyon merkezinde yaptırılacak 881 lira 54 kuruş bedeli 
keşifli vali konağı ıaraj intaab 23-3-938 tarihine rasthya n çar· 

\ 
· f 



Sayfa 2 

şamba günü saat 15 te Daimi Encümende ihale edilmek üzere 
açık usulile eksiltmeye konuldu. Keşifname ve şartname Nafıa 

dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 71 lira 95 kuruştur. lı
teklilerın Ticaret odası kayıt veıikasile mezkur gün ve saatte 
Daimi Encümene müracaatlan. 

Kalecik Belediye R~isliğinden: 

Tahminen 100 hektardan ibaret bulunan Kalecik kuabaaıntn 
halihazır harit asile İmar planının yaptırılması 1.3.938 tarihinden 
21.3.938 tarihine kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmu•
tur. 

Beher hektar için tahmin olunan keşif bedeli 25 liradır. 
Şartnamesi Kalecik Belediye Reisliğinden parasız alınır. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin imar ve şehircilik itle· 

rinde ehil olduklarına dair Nafıa Vekaletinden musaddak yesika 
ibraz eylemeleri şarttır. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 2490 No.lu kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz · olmaları lazımdır. 

Muvakkat teminat akçesi 188 liradır. 
İhale Kalecik Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
Talihlerin ihale günü olan 21.3.938 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 15 te Kalecik Belediye Encüraenin::le hazır bulunma
ları lazımdır. 

Afyon Belediye Başkanlığından : 

2122 lira 60 kuruş bedeli ke,ifli utku anıt alanın etrafına ya
pılac~k fiıvar inşaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. )haleye işbrak edebilm ~k Üzere muhaamen bedelin yüzde 
7,5 niabetinde teminat yatırması ve bu işi yapabilir olduğuna dair 
vesika ibraz etmesi lazımdır. 

İhaleıi l 5-J..938 sah günü ııaat 14 de Encümeni Belediyece 
icra edilecektir. Şartları vesair hususatını öğrenmek için hergün 
Belediyeye gelerek Öğrenirler ve isteklilerinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

• •. Şehir kenarında yapılacak 1301 lira 52 kuruş bedeli ke· 
~ifli hayvan eğlenti yeri mahalli inşaatı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminat 97 lira 59 kuruştur. 
İhalesi 18.3.38 cuma günü saat 14 te belediye encümenir.dedir. 
Şartlarını vesair hususatı öğrenmek için hergün belediyeye mü
racaatları ve i.ateklilerin de belli gün ve saatte belediyede nazır 
bulunmaları. 

• •,. Halde yapılacak 4829 lira 8 kuruş bedeli keşifli kuru da
neli pazar yeri inşaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye kon
muştur. Eğreti teminat 386 liradır. İhalesi 1 S.3.38 salı günü saat 
14 dedir. Şartlarını vesair hususatını öğrenmek için hergün be
lediyeye gelmeleri ve isteklilerin de belli gün ve saatte beledi
yede hazır bulunmalan ilin olunur. 

Malatya İlbayl ıktan 

9194 lira 97 kuruş keşif bedelini muhtevi olub Gölbatı·Besni
Adıyaman yollarında yapılacak 14 menfez, inşaatı 1.3.938 tari
hinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
16.3.938 tar~bine rastlayan çarşamba günü saat 14 de ihalesi ya 
pılacaktır. isteklilerin yüzde 7.5 muvakkat teminat olan 690 li
rayı i, bankasına yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu ha
milen vilayet daimi encümenine ve fazla malümat almak istiyen
lerin Nafıa müdürlügüne müracaatları ilan olunur. 

Nigde Vilayetinden 

Niğde Ziraat Örnek fidanlığında 41,832 lira keşifli üç parça
dan ibaret memur, müstahdem evleri ve işletme binasının yapıl

maları kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler şartnameyi, mukavele projesini "e ke,if cetvellerini, 

hergün Niğ Je Ziraat müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltme 25.3.938 tarihine tesadüf eden cuma ırünü saat 15te 

yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek iateklilerin 3138 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup g<istermeleri lazımdır. 

A- Nafıa vekaletinden alınmış 1938 ııenesine aid müteahhid
lik ehlıyet vesikası ve Ticartt Odası sicil kağıdı. 

B Bir teahbütte en az 20 bin liralık bina inşaatı yapmış ol-
duğuna dair vesika. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir aaat evveline ka
dar Niğde Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların ekıiltnıe saatine kadar 
gelmiş olması ve zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıf bulun
ması lazı.ndır. Poltada olacak arecikmeler kabul edilmez. 

Sinop Vilayet Daimi Encümeninden: 

480 lira keşif bedelli Sinop İstiklal okulu tamiri mevcut keşif 
ve şartnamesine tevfikan 21.3.938 pazarteıti günü saat 14 te ihale 
edilmek üzere yirmi gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıttır. 

Talip olanların keşif ve şartnameyi görmek iateyenlerin encümen 
kalemıne mütacaatları ilan olunur. 

Sinop Nafıa Müdürlüğünden: 

Talip Çıkmamasından ihale yapılmayan 6941 lira 32 kurut ke
şif bedelli Boyabat hükümet konağı ikmali inşaatı 11.3.938 cuma 
günü saaf 15 te Nafıa müdüriyetinde müteşekkil komisyonca iha
lesi yapılmak üzere 1.3.938 ıününden itibaren IO gün temdit 
edilmiştir. 

Muvakkat teminat 521 liradır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yapı işleri yaptıklarına 
dair Nafıa müdiriyetinden almış müteahhidlik veaikaları ibraz 
etmeleri. 

Bu işe ait evrakı görmek ve fazla malumat almak isteyenle
rin Nafıa müdüriyetine müracaatları ilin olunur. 

* 
* * 

Kadıköy·Acibadem-Küçükçamlıca yolunun tamiri. Bak: İ•t. 
Beled. ilanlarına. 

• * • 
Cihangirde çocuk bahç~si inşaatı. Bak: İst. Beled1yesi ilanlarına 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alcit: 

* * • 

9 Mart 

• 

lstan bul Belediyesin den: •11 

Köprüler için saç, köşebent 
Kurfallıda açılacak yatı mektebi için 

karyelaya kereste 
Balat atölyesine araba malzemesi 
Çubuklu gaz depoları bekcilerine 7 

·ı~ •a 
Muhammen ~J t, 

bedeli teııt1 1( 

290 2.5 

487 50 
64 70 

21 ~ a 

J6 ~ 
4 5' 

13 ~ çift çizme ile 1 tane mutamba 182 00 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı i,ler ayrı ayrı pazarlıt• ~ 
nulmuştur. EVl'akları Encümen kaleminde görülebilir. iıte~ ~ 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya ınektıld' n 
ile beraber 11.3.938 cuma günü saat l.t de Daimi EncüıtJeo fi 
bulunmalıdırlar. 

o 
b 

157,150 k. Sudmubrik-579,200 k. reçine 579,200 neftyağı, 573,200 
k. amonyak, 3833 k. Filit, 313 ad. filit tulumbası ile 27 ~det 1 

pÜIYarizatör ve 60000 adet ainek kağıdı alınacaktır. Bak: lnhi-

1 

!!!'-~----~ ..... ~--.... ---.-'!!'Zl-r.---..---~~.....-" 
sarlar U. Müd. ilanlarına 

1200 deste sarı büyük zarf, 27200 de~tc 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıj'ı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza örgütündeki kadın muhafaza memurları 
için, l l adet mımto ile 13 adet kostümün 25.3.938 cuma günü 
saat 11 de açık eksiltmesi yaptırılacaktır . 

Tuınnaoın tutarı 604 lira 88 kuruş ilk teminat 46 liradır. 
Şartname komiıyondadır, görül~bilir. 

İsteklilerin gün ve ıaatinde ilk teminat makbuzları ile bir
likte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komisyona gel• 
meleri. 

• 
* * 

30 çift makas ökçe takozu a.lmacaktır . Bak: müteferrik 
sütununda Devlet Df:'miryoJları i1an:Ana. 

• * • 
7 çift çizme ile 7 tane muşamba alınacaktır. Bak: 2 ci 1ahi-

fedeki İst. Beled. ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
_,~------~~~ 

• * • 
S:~rı ve elvan zarfı alınacaktır . Bak: müteferrik sütu

nunda Devlet Demiryollan ilanlarına 

• * • 
589900 adet bobin •İgara kağıdı alınacaktır. Bak: İnhiı. U. 

Müd. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

• "' . 
Maltepe Piyade okulu için K.en~sle alınacaktır. Bak: Mü

teferrik ::ıütünunda lst. Lv. amir. !:ialınalm komisyonu i l anına, 

* * • 
Karyola için kereste alınacaktır. Bak: 2 nci sahifedeki İıt. 

Belad. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan V:..!:._ 

Gümrük muhafaza Gımel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz vasıtalarının ihtiyacı i<,~ ııı !'.iatın alınacak 6 ton ııw 

tori n 12.3.938 Gunıartesi günü saat 1 l de pazarlığı yapıla

caktır. 
Tasmlanan tutarı 450 lira ve ilk teminatı 34 liradır. 

~artname, ev!;af ve niimune komiı;yondadır. Güıülehilir. 

isteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk te-
minat makhuzlarile Galata e~ki ithalat gümrüğü hina:mıdaki 

komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen hedelleri miktar ve vasıfları rqa~ıda yazılı 3 
gurup malv~me her ~urup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 21 
mart 9.'*3 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar bi
nası dahilinde~i komisyon tarafından açık eksiltme iJe satın 

Iınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı 

muvvakkat temmat ve kanunun tayin r.ttiği vr.saikle birlikte 
cbiltnıe günü saatine kadar konıı~yona müracaatları lazım · 

<lı r. 
Bu işe ait ~artnmelP.r komi~yoııdn.n parasız olarak dağı

tılmaktadır. 

Niirııuııesi ve krokisi veçhile 30 çift makas ükçe takozu 
muhammen bedeli 1050 lira muvakkat l<>ınİrıalı 78 lira 75 
kuru§tur. 

hamnıı•n lıedeli 1539 lira 20 kuruş muvakkat 
lira 44 kuru~tur. 

600 adet (tc:ıkrihPn :-\9 ton) muhtelif şekil ve t>h':ıt!9 

komotif :ıtc~ tuğla~ı: muhammen bedeli 1872 lira 
vakkat lt!ınİııatı 140 lira 40 kuruştur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun°'
0
: 

l• 
Dikimevi için pres makinesi ile aletleri pazarlıkla ııatırı ' 

cakhr. Ekıiltmesi 11.3.38 cuma günü ııaat 15,30 da Topb• 
satınalma komiıyonunda yapılacaktır . ihale günü teslim f. 
alınacak olan işbu makine için istekWerin belli saatte kodl' 
na gelmeleri • 

• * • Maltepe piyade atış okulu için kereste, kiremit .,eı 
inşaat malzemesi 11.3.38 cuma günü saat 15 te Tophanecle~ı:~ 
nalına komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Keşif bedeli I~ 
ra 10 kuruştur. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeler•· 

,/ * Dikiınevleri için 798614 metre sitil ipi 870 metre 
102000 metre gergi ipi 21.3.38 çarşamba günü saat 15 te 'f o, 
nede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi y•Pı~•, 
tır. Tahmin bedeli 14122 lira 78 kuruş, ilk teminatı 1059 .ıır 
kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 19t, 
lerin kanuni vesikalarile bera her teklif mektublarını ihale '' 
den bir saat evvel komiayona vermelf\ri . 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
·ı 

Kurumumuz insan tartan yerli olamatik baskül yaP'!~ 
sanatkarların Kurum Hesap İşleri Direktörlüğiine müracaatl 

Dinar Bele diy esinden: 

Keşif bedeli 600 lira 30 kuruşluk &atın alınacak hort~ı11 gO 
itfaiye merdiveni müt-ehnrik malzeme 19.3.038 cumartesi J'' 
Belediye encümeninde açık eksiltme suretile ihale'ii yapılac~, 
dan talihlerin eşya miktarını ve prtnamcsini öğrenmek !~f· 
Bel,diye Riyasetinıı: müracaatleri. Şartnarne pat'asız gönder• 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

7.3.938 tarihinde ihalesi yapılmayan 2160 lira muhamrl1~;P 
dalli 50 adet yarık boru ve 60 adet menhol ka.pak ve bı el 

17.3.938 tarihine müsadif perşe •nbe günü açık eksiltme s~: ~ 
ihale edilecektir. İlk teminat 16! liradır. Şartnameler hert" 1 

vazım dairemizde görülebilir . İsteklilerin mezkür gün ve 
11 

ilk teminatlarile müracaatları. 

Ankara Belediyesinden: 1 

1- Su idaresi için alınacak 800 adet çelik kürek ile ~ 
ded üçer kiloluk kazmaya istekli çıkmadığından açık eksil 
10 gün uzatılmıştır. ·· 

2 Muhammen bedeli 870 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 65,25 liradır . Jı 
4 - Şartname ve nümunelerini görmek isteyenlerin ~ef 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 18.3.38 cuma gürııl 

10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

• * • . ~ 
2 .,c:ı 

Saç, köaeben'.: ve arıtba malzemesi alınacaktır. Bak: 
hifedeki İsl. Beled. ilanlarına . 

* . "' 
Elektrikli seyyar vinci alınac11ktır. Bak: 

ilanlarına. 

f nhiaarlar V· 
~~ 

I Erzak, Zahire, f::t ve Sebze : 
ı 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonı..ılld!J~ 
Kırklareliıı(k buluuan kıtaat için 2500 liralık :3ade~ 

ıo. :-J.938 perşemhe günü saa t 1 S tP Tophanede ::ı a.tı1111 
;J 

koıni:-.ylmundn pazarlıkla alınacaktır. ihale giinii te~li~ ııe 
tile ve askeri evsaft&. alma<"ak olan yağ iç in i :steklil erırt 
saatte komh;yona gelmeleri. 



~t 1938 

l\or b Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
•tıtetile ~stanesi ihtiyacı için 4000 kilo koyun eti açık eksiltme 

İlk • ınacaktır. 
•a,t ISP~y parası 168 lira olup ihalesi 24-3-988 perşembe günü 
t•ııbttt l •dır. Ş~rtname ve evsafını görmek istiyenler hergün İs· 
l\or Sat evazını Amirliii Satınalma Komisyonunda ve Çorluda 
3 iiııcii •nalına Komisyonunda görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 
Ç•rlutfa ~•ddelerindeki beJgelerile birlikte belli gün ve saatte 

or Satıaalma Komisyonuna müracaatları. 

Lüle lııırga ;ı; Tiimen Sntına lm:ı Knmisyonu11dan: 

'l'iimf n h. ı · . . 
ll:ı.eakt . ır ıklerı ıçın pazarlıkla 2200 kılo ~adcya~ı alı-

fl"rşe~~ı~· ~-~h~mmen bedeli 21:20 liradır. Pa~arlığı ıo-:v>.~8 
gürı v huııu --aat 15 de yapılacaktır. Talıplerın mezkur 
ınurıı. .e saatte Lülebuq!nzrLl Tümen Satınalma Komisyonuna 

1 aatları. 

~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

~L_l\llüzAYE DELER 
--....., _ 'b. - - ---------- ----------

Su11ğırlık Hava Kurumu Şubesinden: 
Şubem· . 

detle ız anbarında mevcut 22 bin kilo buğday 20 gün müd-
tiilJ(i~':Ç•k artırmaya çıkarklmıştır. Verilecek fiat haddi layık gö· 
Yapıla~~ takdirde 11 Mart cuma günü saat 15 de ihaleıi katiyesi 

cağından taliplerin şübemize müracaatları ilan olunur. 
'l 

\'e a29 Şubemiz anbarında mevcut 685 kurutulmuş koyun deriıi 
Çı~arıl tuzlanılmış keçi deriıi 2Q gün müddetle açık artbrmaya 
~art ınıştır. Verilecek fiat haddi liyik görüldüğü takdirde 11 
leritı. c.~tna günü ııaat 16 da ihaJei katiyesi yapılacağından talip-

•u etnize müracaatları ilin olunur. 

Vil. İstanbul Defterdarlığından: 
ll'ıiitefeay~t konağı karşısında polis müdüriyeti ikinci şube ve 
teaj ba~ıka. ~ı~ımlarınca tahliye edilmiş olan eski Tomruk dai
halllın Çe11 ıçınde mevcud 2 harab ahşab binanın enkazı mu
•eraitie~ 130 lira üzerintlen pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin ve 
be R'ii ~le tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 10.3.38 perşem· 
IGğ-ün;Q saat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerile milli emlak müdir-

e toplanan komisyona müracaatları. 

f)·· İstanbul Borsa Komiserliğinden: 
~ilrri~r~üncü vakıf handa kiin borsa salonunda elektrikle müte 
~aktı fıat makinesinin demir ve pirinç aksamile mo~örü satıla
~İtiı:ı r: T •lip olanların 10.3.38 perşernb ! günü saat IO da hanın 

cı katında 17 nun:ara_,"a müracaatleri. 
il' 
~ ... ~ .. ~~~--· -·--· 

Pey Parası 
Lira Kur. 

-

14.15 Beyazıt MahaJle!'inin Hacı Memiş sokagmda 
16 No. lu dükkanın tamamı. 

29.16 

.15.03 

19.57 

20.03 

15.36 

Beyazıt mahallesinin Çadırcılar Cd. eski 42 
yeni 48 N ). lu üstünde odası bulunan dük
kanın tamamı. 

Beyazıt mahallesinin Çadırcılar Cd. eski 66 
yeni 70 No. lu üstünde odası bulunan dük
kanın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi İmameli 
Han üst katta 10 No. lu odanın taınamı. 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesinde İma
meti han üst katta a No. lu odanın tamamı. 

Edirnekapı Hacı Muhittin mahallesi Acı Çt!ş
nıe caddesi eski 45 yeni 47 No. lu 8 l metre 

'(llk· murabbaındaki arsanın tamamı 
tıtrı:ı,. arıda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle art
bcşd~Ya çıkarılmıştır. İhalesi 21-Mart-938 Pazartesi günü saat On 
q~tlij- !apıiacağından isteklilerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmü-
........:.:•h•ül.it Kalemi MümeyixHğine mü,.caatlan. (1191) 

,: ·' ' ·~ ... ·-· J 

.. ,•tl ~···.:... ~ .·, ,.~ ; . ' :",. ~ .. . ' .. i . 1 ', ' . : • ' •. ·.~'-11: 

~., '. JS~nbulıJiB.~ıediYe~i , il&f.lıat"1;~ 
. • t 

l\ih~~şif bedeli 393) lira .31 kuru~ olan Kadiköy-Acıhadem-
1\.!'~i~ Çaınlıca yolunun tamiri açık P.ksiltmeye konulmuştur. 
f stekı. ~v rakile :;;artna mesi Levazım Müd iir]ijğünde görült>bili 
~Udliı t~ 2'19() N.lı kanunda yazılı vesikadan bn ka Nafıa 
kıır11 lr llğüncten alacakları fen ehli yet vesika~i le 444 lira 85 

ş uk 'lk 1natt 
9 

1 teminat makbuz veya mektubile beraber 24 
lı.ırıtn 

1
38 per~embe günü saat 14 de Daim! Encümende l>u-

a 1dırlar. (1) (1307) 

• 1( •• 
tılclf:a~şif bedeli '1569 lira 87 kuruş olan cihangirde yapt~-. 
''Vrak;ı Çocuk bahçesi açık eksiltmeye konulmuştu~'. Keşıf 
h~k1 1· ı e ~artnamesi l .evazım MüdürlüP.ünde aörülehılır. İs-
. er 24< o e , l 

tı Müdür .??: N.lı kanunda yaz.ılı ve~i.kadan ~)a~ ~a ıi.e~ ş.l~-
71. k lugunden alacakları fen ehlıyet \t>sıkasıle .~ı2 Jııa 
"J llrtı:-;J k 'Ik . . Lı '-4 .. ~.~3 " u ı tt>mınat makbıız veya ıııektubılc hera er 
ltırıltıaJ 8 Perşeııılıe günü saat 14 d<· Daiıııi Eıwiiıııeudt· lııı -

ıdırJur. ( l:~0.3) (B) 

MÜNAKASA GAZETESf 
:St= rctt ·m•eta e >?M 

"Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Anka
rada, Rumelide ve Istanbulda çıkan 40 tan 
fazla resmi ve gayrı resmi gazeteleri okur 
ve tetkik eder. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

157,150 kilo Sudnıubrik 
579,200 ,, Reçine 
~79,200 ,, Neft yağı 
573,200 ,, Amonyak 

3833, ,, Filit t4en müegsİr cins,, 
313 adet Filit tulumbası "Büyük,, 

27 ,, Pülvarizatör 
60000 ,, Sinek kağıdı 

l- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem malze
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 25.111938 tarihine r sthyan cuma günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube•indeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

IH- Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 1,5 güvenme paralarile birlildo yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1300) 1- 4 

* * * 
7000 adet bobin 20,5 mm Sigara kağıdı Beyaz 
2000 ,, ,, 20,5 ,, ,, ,, Pembe 
2500 ,, ,, 20,5 ,, ,, ,, Leylaki 

271000 ,, ,, 26,5 ,, ,, ., Beyaz 

295000 " " 28 " " ' ' " 
5500 " " 29 " " " " 
6500 " " 31 ., " " ,, 

400 .• ,, 31 ,, ,, , . ,, Lüks 
1- Yukarıda cins ve miktarları yazılı 589900 adet 

bobin sigara kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla . satın 

ahnacaktır. 

il - Pal.arlık t 4.IV.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılac aktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paraJari!e birlikte . yukarıda 
adı geçen Ko:nisyona gelmeleri ilan olunur., (l30tı). 1- 4 

* * ıı: 

1- İd r emizin Cibali Fabrikası ıçın şartnaıiesi mu
cı bince satı ı alrn:ıcak b ir ade t e lcktrjkli seyyar vinç aç.ık 
e k siltmeyi.! koı1rnuştur. 

il- Muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat temi
natı 300 liradır. 

ili - Eksiltme 2j.lll,938 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV -- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fi atsız tek
lif ve kataloğlarını eksiltme gününden bir hafta evveline 
kadar fütün Fabrikalar Şubeı.-ıine vermeleri iazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güven ne p:ıularile birlikte eksiltme ıçın 
tayin edileıı gün ve saatte yukarıda adı geçen Alım Ko-
misyonuna gelmeLri ilan olunur. ( 1302) 1 4 

• • * 
150 Kilo Krem rengı Tipo mürekkebi 
200 A k " çı ,, .) ,, 
400 ,, Kırmızı ,, ,, ,, 
300 ,, Beyaz otomatik mürekkep 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı Tipo ve Otomatik 
mürekkeb!er şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

ll - Pazarlık 10.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edil~n" gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelıneleri ilin olunur. ( 1062) 4 - 4 

* * * 
1 Paşabahçe Mföıkirat Fabrikası ıçın şar~namesi mu-

cibince 6000 ton Kriple maden köınürü pazarlıkla satı.o 
alınacaktır. 

11 - Pazarlık ISUl,938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım •e Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V - İsteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
saatte yiizde 7 .5 güvenıne parnlariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelnıcle!İ ilan olunur. ( 1203) 2- 4 

Sayfa 3 
&SSJ ... 

, * 
• il: 

1- İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Ak
çakalede şartname ve projesi mucibince yaptırılacak İda
re binası inşaatı kapalı zarf usulil e eksiltmeye konmuş
tur. 

il Ke ... if bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat 
teminatı 795.51 liradır. 

IH- Eksiltme 21.111.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levaz~m ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanhğma mc.kbuz mukabilinde verilmiş 
olmalıdır. 

iV- Şartname ve projel~r 53 kuruş bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Çiıizian.tep 
Başmüdürlüğünden ve Akçakale Memurluğundan alı~abilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarl ır İnşaat Şubesine İbraz ederek ay
rıca vesika almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 
V nci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve m1,1-
vakkat güvenme parası veya mektubunu ibtiva edecek 
olan kapalı zarflarını yukarıda yazıldığı veçbile münaka· 
sa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu Baş
kanlığma makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. ı 

(1206) l 2-4 
(, .. . . ., 

... ,. ... __________ .... .._) __ ~, , 

•• ' L -"~<ll Yevmi :;~ ~ Acele 
Satılık Motör 

15 metro boyunda tik ağa
cından çift kat olarak yapıl
mış 36beygirlik motörlü gü
zel bir tenezzüh motörü ucuz 
satılıktır. Müracaat yeri Zın
dankapu 23 Rasim Elkin. 
Telefon: 22574. ... ________ , ______ .,, 

~ 'J ~ 

.\!tDnakasa Gazetesi . 
ffytün l.rMüte.alihit ve 

Tüccarların m~sl«!ki ga· 
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

Ist~Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanb_ul j 

s - 3 - t938 ı" 

FİATLAR (Cours officielsl 
Afion (Opiıım) , 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 

Bugday kızı l ca (Ble roux} 
Arpa Anadol (Ürge An .) 

· Aşağ.ı (~oins} 

5 28 _: 
5 18 -
~ ..... -

4 ~ '2- 1 • 

Yukarı {Pıus) 
r- -

5 33 -
5 22 50 

4 4 -
Arpa yemlık ,, 4 18 
Çavdar (Seigle) ·: ı, - - ,.. 
Peynir kaşer (Fromage ICacqere) 
Nohut iri{Pois chiche) t: 1 .~ '. ,,,, 7 - - i 

4 5 7 

• .JÇ . -; - -
- ·-ı .. ~ 

Yulaf (Avoine) ı: 
Mısır sarı (Mala .jaun.c:) · • ·' 
Kaplıca 
Güz Yünü 
Yapak Anadolu .(Mohai•c) 

- - -= 

• - - -
,, Tri:kya' ,, Thr~ ce · ~ 

57. 
.60 -

Kuş yemi (Millet) "rı 

Zeytin yağı I.ci yeme~lik (Huile d 'oı.}t 
Tiftik mal 

7 25 - 7 27 -

Suaam ,, r ,, sesame) , . 
126 - . 
16 20 16 30 · -

Darı sarı (millet jeune) t 
Keçi kıh (Poils de Chevre 

·~ -
Sansarderisi ·, • ~ 2700 3500 
Zerdeva ,, 
Tilki 

r ı 
I , ~ •. 1 • .. ~ : ,, .. 

,., Tavşan 

Porsuk 
•ır 

' ' ~~ ... 

1 ... ... 

GELEN (Arriva~) 
Afion ( Opium) k -

Buğday (Ble) 290 -, 
Arpa (Orıe) - '-

.. 
~ · 
}. · ... 

• •;r---

h • ~ 

, GiDEN (Exportation) 
Razmol ı ~ 
Arpa {Orge)" I" - -•' 

1Y,Ülaf ... 
Kuş yemi (~illet) - --ı 

IS _ ~obut (~o!s ~~~iche) 
_,.__ iç fındık (N~ş dec.) -. -:•· 

Çavdar (Seigle) 

•Uıi (Farine) 
.) Mıs.r (Malı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 

~ Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin ı 

Susam (sesame) 
Kuş Y,emi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (F romage B .) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.J 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

-

Un {farine.j'' /I'~ ~ ': " ""' 
il •• 

"Tifti~: · 
Y ·l J 

70~~ apak (Moh,•re ı 
1 i . 

3 , 75 '-i ç cevız 

2 
50 

t.. İç badenı (arnande) 
- - . "l { ,.,... .__ 

121 
DİŞ'.f"İATLAk \ 

(Marcbeı Etranıers) 

Buğday (Ble) Liverpul S 11 

" • Şikaıo 4 14 
48 75 ,., " Vinipek 5 59 

Arpa (Orge) Anvers 4 17 

37 
Mısır (Maiı) Londra 3 88 
Keten t.(Gr.Lin .) ,, 1 75 
Fındık (nois .) G.Hamburg 39 -1 
K • "" 83 -· 

-----
lmtiyazMhibi •eyu:ıip.ri 

Direktörü: 1.mail Girit 
Buı!dıjı 7er: ARTUN Baıuneva 

r. ;ıj,. t,. Rilhır snkak 11-! <> 10 
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MOIS Ptn. 
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" 
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850 

1500 

F. t r:ınger : 12 aoiıı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

Quotidien des Adjudication) 

• u A A 
GAZETESi --·---

ADMINISTRA'.ı. ıvı• 

Y oghourtchou Harı 

A 1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Ba1'
1 

Pour Ja Publicite ıı'adreHer 
a l' Administration J ournal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l' E tat 

Tel~phone: 49442 

Boite Poatale N. t261 

Adreaae T elerrapbiqu•: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

a eau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudicatioas au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatil 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu <l'adjudıcation et du 

Cahier des Cbargeıı 
Jours 

Construc::tion-Reparation- Trav PubJics-Materiel de Construction - Cartographie • 

Constr. bat. ımrveillance dou;ıniere a Kerııentache 
• de 14 arches s route Geulbachi-Besni et 
Adıyaman 

Acbôvement constr. konalc ~ouvernemental a Bo
yabat (aj. ). 

Constr. g-arage au konak ıouvernemental a Afion 
,, ponts et arches s route A!ion-Konia 

Rt~p. bitiment ecole "Istiklaln a Sinop 
,, chauıısee s route Kadikeuy-Adjibadem Kutchu 
Tchamlıdja 

Rcp. tuyaux d'eau a la batisse municipale öe Scu
tari 

Conliltr. batisse municipale a la ville lsmetpacha 
Con.tr. habitations pour fonctioonaires et batisse 

pour exploitatioıı iı la pepiniere Modele a Nighde 
Constr. mur, pont, tra v. de canalisation, ajuıtement 

de la terre inst. de gri~e au cimefüıre A.nk. 
(cah. eh. L. 1,50). 

Constr. lieu pour marche au bitiment Halle 
,, place pour cirque iı Afion 
,, murs aux alentours du monument •üutkou" 

Presentation carte actuelle et plan pour restaura· 
tion bourg Kaledjik : 100 hect. 

Constr. jardin pour enfants iı Djihanguir 

Pli cach 
Publique 

Gre a g-re 

Pli cach 
,, 

,, 

Publique 

" 
" 

256S3 57 
l.194 97 

6941 32 

881 54 
2611 07 
'480 -

5931 31 

174 60 

8718 71 
41832 -

29113 50 

4829 08 
1301 52 
2122 60 

" 
l'heot. 25 

,, 4569 Ş7 
J 

690 -

521 -

71 95 
195 83 

444 85 

13 12 

653 19 
3138 -

2185 51 

386 
97 59 

188 -

342 74 

Dir. Trav. Pub. Gaz.iantep 
,, Malatia 

" 
Sinop 

Viiayet Afion 
.. ,, 

Com. P~rm . Vilayet Sinop 

{ 
Coın. Perm. Municipalite 
Dir. Econom. ,, 

ldem 

Muni cipali te Iıımetpacha 
Vilayet Ni~hde 

lstanbul 
,, 

Oir. Reıtaııration Municip. Ankara 

Munacipall\r, Afion 

" 
" 
" 

Kaledjik 

{ 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ,, " 

23-3-38 
16·3·38 

11-3-38 

23·3-38 
23-3-38 
21-3-38 
24-3 -38 

11 -3-38 

21-3 38 
25 3-38 

25-3-38 

15-3-38 
18-3-38 
15-3-38 
21-3-38 

24-3-38 

Produits Cbimiques et Pharmaoeutiques · lnstrum~nts Sanitaires-Fourn~t~re gour H~pitaux 

Soude caustique: 157200 k.- Resine : 579200 k.- Grc a gre 
Huile de terebenthine: 579200 k.-A.oniac: 573200 
lc.-Flite(le plus nuisible) 5833 k.- Pompes pr flite: 
313 p.-Pulvariıateus: 27 p.- Papier tue · ıaoucl-ıea 

6000 p. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Sabots : 30 paires 
Paletotı: 11. p. · Costumes : 13 p. 
Boltines: 7 paires· lmperıaeables : 7 p. 

· ı r.avaux d'lmprimerie- Papeterie 

Enveloppes jaunes: 1200 paquetıı- ld. en couleur : 
27200 paquels 

Bebine de Papier a cipretteıı de div. dım . et div. 
couleura) : 589900 p. 

CombustibJe - Carburant- Huiles 

M•torine: 6 t. 

Bois de Construction, Plancbes Poteaux ete. 

Charpen•e pour l'ecole lnfanterie Maltepe (voir Di
vers). 

Charpente pour lit neceuaire pour l'ccole interne 
a Kourrali 

Divers 

Briques refractaires pour locomotiveıı (div. dim .) : 
660 p. (39 t .) . 

Machine·presse et accessoires necessııire pour la 
maison de couture 

Charpente tuile!ll et autres materiaux de construc
tion 

Fil •sitil,,: 798614 metres- Ruban 870 fıl "guergin,,: 
102000 111.ctres pour maison de couture 

Tuyaux de fonte: 50 p.- Anneaax et couvercl• 
Menhol : 60 p. (aj.). 

Pelles d'acier: 800 p.- Pioches de 3 k. : 500 p. {aj.) 
Grue mobile fonctionnant a l'clectricite pour la 

fabrique de Ojibali 
Manche de lin et escaliers pour pompier 
Corviere et toles d'acier pour pontıı 

Materiel pour voiture necessıire pour l'atelier de 
Balat 

F abrication bascule automatique 

Provision.ı. 

Beurre 
,, : 2200 k. 

Viande de •outon : 4 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
BIP.s : 22 t. 
Peaux de chevre el mouton 
Decombres de deux cabaneı en be is 
Moteur, accessoires fer et laiton d'une maelııine Fiat 

Publique 

n 

Gre a rre 

1050 - · 
604 80 
182 -

Publique 1539 20 

Gre a gre 

Gre a gre 450 

tire a gre 

Publique 

Publique 

Gre a gri-

., 

?li cach 

Publique 

,, 
,, 

,, 
Gre a gre 

" 

Gre a rre 

.. 
Publique 

Publique 

" 
Gre a gre 

487 50 

1872 

1063 10 

14122 7g 

2160 -

870 -
4600 -

600 30 
290 25 

'4 70 

2500 -
2420 -

130 

78 75 
46 
13 65 

115 44 

34 -

36 56 

140 40 

1059 21 

162 -

65 25 
300 -

21 77 

4 85 

168 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 25-3- 8 

1 E.xp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 
Coa. Ach. Comm. G. Surv. Douan lst . 
1 Com. Perm. Muııicipalite hıtanbul 
\ Oir. Econom. " ,, 

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

24-3-38 
25-3-38 
11-3-38 

24 3 38 

Coa . Ach. Econ. Monop. Kabatache 14·4-38 

Coa. Ach. Coam. G. Surv. Douan. lst. 12-3-38 

C•a. Ach. lntend . lst. Tophane 

Com. Perm. \tunicipalitc lstanbul 
Dir. Ecoaı. 

" " 

1 Expl. Ch. de fer E.tat H. p:ı.cha 

Com. Ach lnt lst. Tophane 

,, 

n 

Dir. T Clephonea lstanbul 

Municip . Ankara 
Com. Ach. Econom. Monop . K.tache 

Municip. Dinar 

{ 
Com. Peruı. Municipalite 
Dir. Ecoaom. • 

Jııtan bul 
,, 

idem 

Dir. Gen . Lirııe Prof. Enfantı a Anlc.. 

Com. Ach. Int. lat. Topthane 
Com. Ach. Diviaion Lulebourru 
C••· Ach. Corps Armee Tchorlou 

Lirue Aviatıon Sue. Souaıru irlik 
,, 

Dir. Biens Nat. lııt. 

Commiasariat Bour!lse lst. 

t t-3-38 

11-3-38 

24-3-38 

11-3-38 

11-3 38 

17 ·3-38 

18-3-38 
25-3-38 

19-3-38 
11-3 .. 38 

10-3-38 
10-3-38 
24-3-38 

11-3-38 
11-3-38 
10-3·18 
10-3-38 

~ieurc 

15 
14 

15 
15 
14 
14 -

14 -

14 -
15 

17 5 

14 
14 
14 
ıs 

14 

16 -

10 30 
11 -
14 

10 30 

M -

11 

15 

14 

10 30 

15 

15 

15 

10 30 
15 

14 

14 

15 
15 
16 

15 -
16 
14 -
10 -

Perşembe 10.3.938 

!ezayı tı!.biye (İst. C. Middeium.} ·'~ 8'20 
Kayı• •taç (DD Y) .,! 621 
Arpa Ye .aman (İsparta Ask. SAK) .M 823 
Mürekkep (İnbis. U. Müd.) .\! 623 
Mobilya (Afyon Vil.) .\! 627 
Yonca tohumu (Kayseri Ziraat Mftd.) .\~ 627 
Beş ıınıflı okulun aıva yap. (Ergene Köy iht. Hey.) ·'! 
• Köknar ağacı (Çan km Orman Müd.) .\! 630 
Y av,an tu:daaında yap. taş kaldırım i'i (Konya İnhi•· 

.\2 630 
Yulaf (İıparta Aak. SAK) .\~ 631 
Kereviz ve karnabahar (Ank. Lvz.) .\~ 632 
Yol malzemesi (DDY) .\~ 590 
Pembe, kırmızı ve sarı kağıt (Aık Fabr.) .\! 613 
Şöminman takozu (DDY) .ı\~ 593 . 61' 
Eczayı tıbbiye (Zoni'uldak Kömür Havz. Sağlık K ) .\~ 1J 
Telli cam ye Marsilya biçimi kiremid (DDY) .\~ 618 
İki kulube inş. (Ank. İnhiı. Başmüd.) .\~ 619 
Tevhit semeri (jndr. Gen. Komut.) .\!: 619 
Yukarıkale ve Aşatıka]e köprülerinin beton arme otar•~ 

(Nafıa Vek.) .\~ 620 
Balast (DDY Edirne) .\!: 620 
* Bina enkazı, motör. hurda traktör (İst. Defter.) .\~ ~ 

• Önlerinde yıld1z işareti olanlar müzayedeye aittır· 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin uyısıo• 

Jeudi I0-3-1938 

Produits pharmace.ıtiquea (Dir. Sanitaire Zon de Charb
0
' 

gouldak) N. 616 f 
Tuile type Maraeille et vitre a fil metallique (Chemins de 

N. 818 61 
Censtruction de deux ruerites ( Oir. Monopoles Ank) N. 
Sellea (Command. Gen . Cend. Ank.) N. 619 
Constr. de deux ponts en beton arme (Miniatere Trav•ıt• 

N. 620 
Ballast (Ch. de Fer Etat Edirne) N . 620 
• Decombres du palais de justice a Scutari, produitıı ph 

quea, tracteurs ete. (Oir . Bienı Nat. lat.) N . 620 6~ Produits pharmaceutiques (Procureur Gen. Rep. Iııt.) N. 
Bois d'hetre (Ch. de Fer Etat) N. 621 
Org-e et paille (Com. Ad~. Milit. lıpartı) N. 621 
Encre diverses couleurıı (Dir. Gen . Monopoles) N. 623 
Articlea d'ameublement (Vil. Afion) N. 627 
Semenceı de trôfles (Direction Aıricole Ka"isıeri) N. 6'21 
• Bois de frene (Oir. Fôret Tchank.irı) N. 029 . ~ 
Constr•etion roııte ea pierres a la saline Yavchan (Dır . 

l\onia} N. 630 
Foin (Com. Ach. Milit. I.sparta)N. 631 
Celeris (lntend. Ankara) N . 1)32 
~'apier de diveueı coulerıı (Fabriqueıı Mılit.) N. 613 
Taquets pour cbeminement (Ch. de Fer Etat) N. 593 
Arrets de cheminement (Ch. do Fer Etat» N. 590 

* Les aateriaqueı indiquent une vente 

N. B.- Lea Nos indiqueı ea rerard 
journal danıı leqı,ıel 1' avia a paru. 

par voıe de s 11'
8 

ıı' dea articles •0 

, 
Le Münakasa Gazetesı 

lit et depouille pour vous plus ~e 
40 journaux officiels et non-officıe 

paraissant a Ankara, en AnatoJieı 
en Roumelie et a lstanbul I 

~~hh~h~hA~b4~h~A~.h~~~· ~· ...... ,~ .. ~ .. ~~~~ .. .,... ... ~ 

·:· 
·:· ·:· 
•!• • .... • .;"I 
•!• 
•!• 

'' DEVRİM 
,, 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri •e, 

hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik t' 
melcrin tercümesi derühte edilir. ·:· ·:· •!• Azami ihtimam ve sürat ( 

• t- --d1 
•·'4- Fiya ıar gayet mütedı• 
•!• •> "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerille 
+ Hususi tenzilat yapılır ..ı,• 
•!• )'' 
•:• Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hail• 
•:• Telefon : 49442 

~· ~' 
•

.......... . .... 1) •!-. ...................... l' ................... ~ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 


