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a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit ~ 

Ankara Valiliğinden: 

Haymana kazası dahilinde muhtelif dört mevkide ya
pılacak 200 göçmen evinin beheri 481 lira 51 kuruştan 

96302 lira keşif bedeli U:ıerioden açık eksiltmeye konul
muştur. 

Bu inşaata mahsus olmak Uzere 1262 metre mikabı 
gayri mamul çam ağacı karar mucibince müteahhidi ta
rafından Kızılca hamamın kara kısrak ormanlarından ke
silebilecektir. 

Teminat akçesi 6065 lira l O kuruştur. 
İsteklilerin plan ve şartnamelerini Ankara iskan mü

dürlüğünde ve Haımana kaza&ı kaymakamlığında göre
bilirler. 

25.4.938 gününden itibaren 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Taliblerin 16.5.938 gününe kadar pazartesi, ve perşem
be günleri saat 15 te vilayet makamında toplanacak ko
misyona malsandığına tevdi edecekleri teminat makbuz
lariyle ticaret odası vesikasını hamilen müracaatları ilan 
olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın alma Komisyonl ndan: 

İzmir Tayyare alayına yaptırılacak altı adet erat pav
yonu ile bir komutanlık binası irşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Bu inşaatın hepsinin keşif bedeli 
201555 lira 11 kuruştur. Eksiltme 17 mayıs 938 sah günü 
saat 15 te Ankarada M \\V satın alma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamesinin 4 linci maddesinin F fıkrasında yazılı 
belgelerle birlikte tekıif mektublarını ihale saatinden be· 
hemehal bir saat evveline kadar Ankarada MMV sahnal· 
ma komisyonuna vermeleri. 

• "' . 
Müteahhid nam ve hesabına İstanbulda Haydarpaşa 

hastanesinde yaptırılacak tamirat işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 192583 lira 40 kuruştur. Eksilt
me 3 haziran 938 cum& günü saat 15 te Ankarada MMV 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 10870 
lira 17 kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 963 kuruşa 
MMV inşaat şubesinden alınır. Eksiltmeye girecekler ka 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle müteahhidlik vesikalariyle bir
likte eksiltme gün ve saattindc Ankarada MMV satınal

ma komisyonunda bulunmaları. 

• 
İstanbul Sıhhi Mue!ı~<' rlcr Arttırma ,,.. Ebiltıııe 

Komi~) onundaıı: 

Ebiltmcye konulan İ§ Şişli Çocuk hastane inin koıntir
liik inşaatı. Keşif bedeli 1494 lira 88 kuruş. MuYakkat ga· 
ranti 133 lira. 

Şisli Çocuk ha tanesinde ) ap1lacak kiimiirlük açık eksilt
meye koırnlınuştıır. 

Ek. iltme 9.5.938 p:warte,;:i günü saat 14,30 da Cağ ılo(!
lunda sıhhat ve irtimai muavenet ınüdüılüğii binn5ın 1a ku
rulu komisyonda yapılacaktır. 

Mukavele ek::ıiltme, bayındırlık işleri ~enel. huısu:ıi Ye 
fenni şartnameleri projr. kr)f hula a ı ve huna ha~lı diğı>r 
evrak hergün komi yondn görülebilir. 

" Münakasa Gazetesi,, sızın için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 



Sayfa 2 

lfaçlar, Klinik ve İspençiyari atat: _______________ ....... ____ .. _ 
Askeri Fabrikalar Umum Mlldürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 1 ton Difenilamin 
2 ton Santralit 

Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yaz•h malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
Jüğü Satınalma komisyonunca 22 haziran 938 çarşamba 

günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 607 lira 50 kurutu havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 Ye 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Manisa Şehri Elektrik Tesisat Birliğinden: 

Nafıa Vekaletinl'e musadduk projeleri mucibince l\lanisa 
Şf'hrinde yeniden tesi edilecek 14420 lira keşif bedelli Sarı
tral muhavviles·i ve şehir <lahilinde üç adet muhavvile mer
kezi ve yüksek tevettürlü yeraltı kaulo::-u ve hunların mon
tajı ile 17422 lira keşif bedelJi Alçak tevettürlü elektrik şe· 
beke malzemesi ve bu malzemenin montajı ve birlikçe nıü
taahhi<lıne teslim ed!lccek olan demir direklerin dikilmesi 
ve montajı i ... leri kapalı zarf u ulile ayrı ayrı eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Hu işlere aid şartname ve evrak: Eksiltme ve fenni ~art· 
ııameleri mukavele ve te::;i at projelerile planlardan ibarettir. 
14-120 lira ke~if bedelli işe aıd evrak 72, 17422 lira hşif 
bedelli işe aid evrak 87 kuruş bedelli mukabilinde Man:sa 
şehri elektrik tesisat birliğinden ve İstanbul Taksim Şark 
apartımanında birliğin kontrol mühendisi Hasan Halet lşık

pmardan alınır. 

Her iki işe aid eksiltmeler ayrı ayrı olmak üzere 27 
mayıs 938 tarihine ra::slıyan cuma gunu :Manisa Helediye 
dairesinde toplanacak olan Birlik Encümenince saat 16 ela 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14420 liralık iş 
için 1081 lira 50 kuruş, 17422 liralık diğer iş için 1306 
lira 65 kuruş muvakkat teminat vermeleri TP. bundan başka 
aşağıdaki Te ikaları getirmeleri ll\ıımdır. 

Naf.a Vekaletinden alınmış elektrik tesisatı müteahhitli~i 

vesikası, B·938 sene ine aid Ticaret odası vesikası. 
Eksiltmeye gireceklerin bizzat miihendis olması veya bun· 

Jardan birinin fenni mesuliycti altında işin yapı)a.~ağını ve 
te::si~at müddetince ışın haşında Luhincluracağını teahhüt 
etmesi. 

Her iki işe aid tr kJif n tklt 1 Jnı )daııdrı )lıkaııda 

yazılı saatltm bir saat evveline kadar Manisa Belediye 
binası dahilinde hususi dairesinde toplanacak olan elektrik 
birliği reiı;Jiğine makbuz mukabilinde verileeektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayet yukarıda fyazılı 

saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mi.ihür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttır. Po ... tada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

Her iki tcsi at 15 tesrinievvel 938 de işler bir halde 
teslim olunacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 4240 lira olan 4000 adet 
sahra ve 2 bin adet anod pili açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

Eksiltme 20· mayıs 938 cuma günü saat 11 de Ankara
da MMV satınalma komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat 318 lira olup şartnameleri hergün öğleden 
sor.ra MMV satınalma komisyonda görülür. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun iki ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında MMV satınalma Ko. da 
bulunmaları. 

• • • 
Şemsipaşa İşleme evı ıçin siren düdüğü saat tesisat 

işi. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

14880 çif dahili 7665 çift harici kundura kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Harici kundurama be
her çifti 450 ve dahili kunduranın beher çifti 550 kuruş 
tahmin edilmiştir. 

İhalesi 27 mayıs 038 cuma günü saat 1 1 dedir. 
İlk teminatı 7066 lira 63 kur11ştur. Evsaf ve şartname· 

MÜNAKASA GAZETESi 

si 582 kuruş mukabilinde Ankarada MMV satınalma ko· 
misyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaik· 
le teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saatinden 
en aı bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

Jandarma Genel Ko•utanhtı Ankara Satınalma Komisyonuadan: 

J - Bir metresine yirmi beı kurut fiat tahmin edilen ilri 
yüz dokuz bin metre va11f ve örnetine uygun çamafırlık ye as
tarlık bu 23-5-938 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (iki yüz altmıt iki) kuruş karşılığında komis
yondan alınabilir. 

3 - .Eksiltmesine wirmek istiyenlerin (3862) lira (50) kuruşluk 
ilk teminat makbaz veya banka mektubu ve tartnamede yazılı 
Yesikaları muhtevi teklif mektublarını belli rün saat 9 da ko· 
misyona vermit olmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir cftine tahmin edilen fiyat (180) kuruş olan (6285) 
çift deri eldiven kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - ŞartnamHİ her gün M. M. V. ıatın alma komisyonundan 
parasız alınabilir. 

3 - lık teminatı (48} sekiz ytiz kırk sekiz lira 50 kuruttur. 
4 - İhale.i 1 J mayıı 938 çarşamba günü saat on birde yapı· 

lacaktır. 

5 - Ek.iltmeye a-irmek isteyenlerin 2490 .ayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle teklif 
mektublarını ihale saatinden en az bir ııaai eyvel M. M. V. sa· 
tın alma komisyenuna verm~leri lazımdır. 

* * • 
J - 77.000 tane mendilin eksiltme a-ününde beher taneıine 

teklif edilen 15 kuru' 34 santim fiyata vekaletçe gami görülerek 
tekrar k~pah zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 16. 5 938 pazarteıi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı (885) lira (89) kuruftur. 
4 - Evsaf ve f&rtnamesini almalı ve görmek isteyen bedelıiz 

olarak her wün ötleden ıonra M. M. V. satın alma Ko. nuna 
m6racaat. 

5 - Eksiltmeye a-lreuklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tubluiyle birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel komisyo· 
na vermeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma 
Komisyonundan: 

Ornıan koruma genel komutanlık kıtaatı ihtiyacı için açık 
eksiltmtye konulan 13400 çift tire çoraba eksiltme günü is· 
tekli çıkmadı~mdan 2ıt90 numaralı kanunun 43 maddesi 
mucibince eksiltme i on gi_in uzatılmı~tır. İhalesi ) O ınayıs 
938 salı günü saat 11 de Ankarada Yenişehirde orman ko· 
ruma geael komutanlık satmalma komi yomında yapılacaktır. 

Muhamıneıı bedeli 3216 lira muvakkat teminatı 241 lim 
20 kuruştur. 

Şartnamesi hergün komisyonda göriilehilir. 
isteklilerin kanuni ve ika Vfl teminat makhuzlarilc uirJik

tP. mezklır gün ve saatte komi yonda bulunmaları. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşanı ha, Hah v .s. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Gerıel Merkezinden : 

Çocuk sarayı caddesinde yaptırmakta olduğumuz sine · 
ma için 600-700 koltuk yaptırılacaktır. Şeraiti öğrenmek 
isteyenlerin 10 gün zarfında kurum muhasebe müdürlü
iilne müracaat etmeleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

938 mali yılında tuzlalarımıza bir sene müddetle taşı· 
nacak tatlı su işleri için tayin ve ilan edilen aleni pazar· 
lık günü Alibaba, Coj'ul, Keçeç, Sarıkaya, Sekili, Tay tak 
yerli tuzlalarımtza talip çıkmadığından ber mucibi kanun 
aleni pazarlık 10 gün müddetle uzatılmış ve IO mayıs 938 
aalı günü saat 15 te tekrar aleni pazarlık icrasına karar 
verilmiştir. 

Bir senelik nakliye ücretinin inecmuuna göre talihlerin 
aşağıda yazılı yüzde yedi buçuk muvakkat temi'Jat para· 
larile birlikte İnhisarlar Başmüdürlüğümüzde toplanacak 
komiıyona ve yahud mahalleri tuzla idarelerine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Tuzlanın adı 
Ali baba 
Coiul 
Keçeç 
Sarıkaya 
Sekili 
Taytak 
Yerli 

Muvakkat teminat 
miktarı L. K. 

4 . 32 
4 95 

16 20 
4 50 

27 00 
5 40 
4 50 

5 Mayıs J9~ 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Akhisar Belediyesinden: 
. çill 

Akhisar elektrik fabrikasının dört aylık ihtiyacı dı·ı.el 
2625 kilo motwin, 500 kilo vakum yağı, 375 kilo ~r· 
yağı eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile aJınaC~ tir• 

Dört aylık yağ mecmuunun muhammen bedeli 223 
50 kuruştur. 

Muvakkat teminatı muhammen bedelin yüzde 1,5 i" 
dur. t 

b'S' ihale 16 Mayıs 938 pazartesi günü saat 16 da Ak 1 

belediyesinden yapılacaktır. 
11 

Gene elektrik fabrikasının yıllık ihtiyacı için 250 .. t;it 
Zonguldak maden kömürü, 7 30 Kg. kuru buhar ~ılıP 

1
e 

yağı, 915 kg. lokomobil yatak yağı eksiltme suretıle 
kapalı zarf usulile alınacaktır. . dıt· 

Yıllık yağ ve kömürün muhammen bedeli 4317 ı.ıra çır 
Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedı bd 

du~ ~t 
Kapalı zarflar tarifatı kanuniye dairesinde yapıl_aca ;,. 
ihalesi 23 mayıs 938 pazartesi saat 16 da Akhısar 

tediyesinde yapılacaktır. , 
Evrakı her gün Akhisar elektrik fabrikasından isteO 

bilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : ~ti 
30 nisan 938 tarihinde yapılan münakcssasıoda jıt •' 

çıkmıyan 60 ton benzin, 6 mayıs 938 tarihine rasıı,r 
cuma günü saat 11,5 te pazarlıkla alınmak üzere te 

münakasaya konulmuştur. to•' 
Muvakkat teminatı 1122 lira 75 kuruş olup, şar 

mes_i komisyondan hergün alınabilir. bir 
isteklilerin 2400 sayılı kanunda yazılı vesikalarlıı it 

likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ko&I> 

yona ~~leri. / 

Müteferrik 

Kırklareli Vilayetinden: 
o' 

Göçmenler için Bin ~n bin 1011 baş çift öküzü J' 
bayaa edileceilinden talih olanların l 2 mayıs 938 .1,-
günü vilayet İskan müdürlüğünde bulunmaları 1 

olunur. 

Zonguldak Urbaylığından: dJ 
Kapalı zarf usulile eksittmeye konulan ı oo.OOo \iıı' 

granit parke taşına talip zuhur etmediğinden bir aY 
1 

de pazarlığa konulmuştur. zol' 
Pazarlık 16 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 te 

guldakta Belediye Encümeninde yapılacaktır. tJele' 
Talihler şartnameyi parasız olarak Zonguldak dl 

diyesinden alacaklardır. Şartname münderecatı bak~~~' 
ki sora-ular ihale gününden evvel sorularak halledı 
lazımdır. 

Muhammen bedel 7500 liradır. ri~ 
isteklilerin 562 lira 50 kuruşluk teminat mektublB 

muayyen günde pazarlığa katılmaları ilan olunur. 

. ·od'' 
Devlet DemiryolJarı ve Limanları işletme U. idare•• 1 

Mulanmmen bedeli 2250 lira olan 50000 adet isparmaçat ~/ 
17.5.938 salı günü saat 10,30 on buçukta Haydarpafa gar ,l 
içindeki utınalma komisyonu tarafındıan açılı ekailtme ile 
alınacaktır. 

1 
ı' 

Bu işe girmek isleyenlerin kanunun tayin ettiti veıail< "r; 
lira 75 kurufluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltııı• 
saatine kadar komisyona müracaatları lbımdır. (lİ ~ 

Bu i'e ait şartnameler Haydarpafada war binası içiııde 
misyon tarafıudan parasız olarak dağıtılmaktadır. M 

• • • 
250 kilo alcminyum kağıdıalınaca 1<lır. Bak: 
U. Müd. ilanlarına. 

E!! 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Afyon Memleket Hastahanesi Ba, Tabiblitia~•11 • /. 

,t•• j 
Hastahanenin 938 şenesi ihtiyacı olan ekmek, koyun 1~~ 

yoğurt, sömikok, deyirmi saır maden kömürü ve aaire ~J 
açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 23 may11 938 paı• " ~ 
nü saat 15 de kati ihalesi daimi encümende yapılacağınd•:,.. 
name ve münakasa kaimesini görmek istiyenlerin daiınİ 1 

ne miiracaatları. 

Harh Akademisi Satıııalnrn Komisyonundan: ~ 

Akademi tahlidotu için 12 bin kilo koyun, 12~1 
kuzu, 1200 kilo sığır eti pazarlıkla münalı:::asaya k0~,, 
tur. Pazarlık mayı 111 9 uncu pazartesi günü :saat 1 [11 
Y ıldızcla Akaueınide yapılacaktır. Jsteklilerin şartları 
mek üzere Akademi tablidot başkanına mi.iracaatJer1• 



MÜNAKASA GAZETESi 

l_ M Ü Z A V E D-~-L E R · I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

ltkirdağ inhisarlar İdaresi Şarap Fabrikası Müdürlüğünden: 1- Numune Ye fartnamesi mucibince 250 kilo 36Xô0 
F b . eb'adında Aleminyüm kağıd pazarlıkla satan alınacaktır. 

ı.... a rıka ambarlarında mevcut 3269 adet hurda üzüm 11- Pazarlık 23/V 938 t ·b· ti t · ·· n ''fesi f b 'k d 
1 

d k 
1 

b ı arı ıne ras ıyan pazar esı gun 
~e .

1 
a rı a a tamamen parça an ı tan sonra ta i ne ıaat 15 te Kabat t L M b t ş b · d k" ti ın k .

1 
dd l aı a evazım Ye u ayaa u eııD e ı Ar: şartı e 15 gün mü ete .. a~thrmaya konmuştur. Ahm Komisyonunda yapılacaktır 

t..t ırma 5.5.Q38 perşembe gunu saat l O da yapıla- 111 - Şartnam•le ı k h ü .. ·· ~tır ... r para1ıı o ara erg n sozu geçe• 
. Şubeden alınabilir. 

-·· - ---- ---- ---· . . . . .. 

• 
dt i\efif bedeli 649 lira 17 • ~uruş olan Çubuklu Gaz 
•c~larında yaptırılacak Beton boru kanah ve ferşiyah 
d~ 

1 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü· 

),ı" İiğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda ya• 
'ql ' • f,

11 
Csikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları 

~kthliyet vesikasile 48 lira 69 kuruşluk ilk teminat 
ı 4 buz veya mektubile beraber 20.5.938 cuma iÜnü saat 

de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2585) 
• "' . 

~t .l\ttif bedeli 1875 lira 25 kuruş olan Tepebaşı bah· 
t. •ı~c Perapalas oteli bahçesi istinat ve ihata dıvarının 
,,ıısırj açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart· 
~.~'•i Levazım MüdürlUifünde ıörülebilir. İsteklil,.r 2490 
ı,. 1 kanunda ya•ıh veıikadan başka Fen İşleri Müd6r
~:6nden alacakları Fen ehliyet vesikasile 140 iira 64 
~ işluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
bıaı ·938 pazartesi günü saat 14 de Daimi EncUmende 

lltırnalıdırlar. (8.) (2588) 
• * • 

''l> l' tınizlik itleri hayvanlarına lüzumu olan 65 . bin kilo 
~, "YC\ 6 kuruş bedel tahmin edilmıştir . Şartnamesi Le
,11ııın Mudurlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı ka
ııı,~da yazılı vesika ve 292 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
,, buz veya mektubile beraber 23·5·938 puartesi günü 

at 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (2587) 

• • • 
~,hl\~şif bedeli 1 105 lira 46 kuruş olan Zat işleri sicil 
tllt leninde yaptırılacak tadilat açık eksiltmeye konulmuş· 
~1• l<.eşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüiünde gö· 
b, tbilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yaııh vesikadan 
~~ t~a Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
ııı •kkasile 82 lira 91 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
D '. tubile beraber ~3.5.938 pazartesi günü saat 14 de 

'lııni Encümende bulunmalıdırlar. (2586) (B) 

,.., 
fı ···~··· ~ • • • • ~· • •. • • • ~ • • • • ~ • • • • ~ ~~Y9YYY~Y~YY~~~YYY~Y~~yy ' ~ l "DEVRİM" l 
t Tercüme Bürosu :!: 
~ ~ 
' b Her IİHndan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •> 
\ •ssa münakasa ve müzayedelere müteıallik şartna· •) 
\ tlıelcrin tercümesi derühte edilir. •!• t Azami ihtimam ve sürat : 

\ P'iyat:ıar gayet: müt:ediidir •:• 

' + \ "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •) 
' Huıusi tenzilat yapılır •:• 

'~ ~ \ dreı: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
\ Telefon : 49442 '1;+ 

'~ + ~~~~~b~bA~~b~~~~~~b~~~~~ ' .......... ~ ~ .. ., .............. . 
~ INaibi •• 1uı i.a-; Baıı!dıiı 7er: ARTUN Baııme-vı 
-~: l...ul Girit G::tl~t11 BiJlür tolPııık No. JO 

iV- İıteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
saatte yüzde 7,5 fÜVenme parAlariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komiıyona rehıeleri iliu o}unur. (2580) t -4 

• • • 
1- ldaremidn Şemsipaşada bulunan her iki Tütün 

!şleme ~vlerine şartnamesi mucibince yapılacak elektrikle 
ışler (SiREN Düdüğü) saat tesisata işi pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

11- SİREN Düdüğü tesisatının ana saatine rapta· 
dilecek yedi adet saat dahil olmak üzere Heyeti tımumi
yesiuin keşif bedoli 863,%0 lira ve muvakkat teminatı 
64.7 4 liradır. 

lll- Pazarlık 25.V.938 tarihine raıtlıyan çarıamba gll· 
nü saat 14 de Kabataşta LeYazım ve Mubayaat Şttbeıin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak herglin sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye İftİrak etmek isteyenlerin fiatıız tek· 
liflerini tetkik edilmek ü1ere eksiltme gününden bir haf
ta evvel fütün FabrJkalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
aaatte yüzde 1,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri illn olunur. (2579) 1-4 

• • • 
1- Şartname ve nümunesi mucibince . 250. 000 metre 

düz beyaz kanaviçe paurlıkla satın altnacaktır. 
ll- Pazarlık 13.V.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ul- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2351) 3- 4 

PiYASA HABERLERİ 

İş Bankasının 1937 bilinçoıu 

"Türkiye İş Bankaaı hi11edar heyeti umumiyeai bankanm umu 
mi merkez binasında banka idare meclisi reiai Fuad Bulcanan 
başkanlığında toplanmıştır. 

Başvekil Celil Bayarın da hazır bulundutu bu toplantıda oku· 
nan bankanın 14 üncü malt yılı •eaaiıine aid idare mecliıi ra· 
porunda 1937 yılı başlangıcında evvelki yıldan hız almıt olan 
keşif iş harmi ve büyük fiat yükselmeleri kaydedildiği ve bu faa• 
liyetin nisbet ve ölçülerinin silahlanmanın tevlid edebilecefi had
lerden çok daha fazla olduğu ve ıpekülitif bir karakter almıt 
bulundu işaret edilmektedir. 

Raporda memleketimizin iç vaziyetine geçilerek, geçen yıl 
memleketimizdeki ekonomik vaziyetin normal temel v~ çerçeve· 
ler hududu içtriıinde geçtiği kaydolunarak ezcümle şöyle denil· 

mektedir: 
Filhakika memleketimizdeki ekonomik vaziyetin aağlamhkta 

ve ilerleyif adımlarındaki kun et kaynağı, batımızdaki eşsiz, 
yükaek tefin dirayet, irade fve dehasından ilham atan htıkumeti· 
mizin isabetli tedbir ve direktifleri dahilinde çalı4an halkımızın 
kabiliyeti ve yurdumuzun tabii ıervetlerini işletme imkinlarıdır. 

Bu kı.<metli ve pahası büyük membaların verim kabiliyetidir 
ki, tabii eaaslara dayanarak artan, genişliyen bir iş hacmi, dai· 
ma yükselen bir ekonomik inkişaf ıeyrini sevinçle görmek hah· 

tiyarlığını vermektedir. 
Bunları göz önünde bulundurarak halkımızın ya,ama Hviye

ıini garp memleketleri standardına çıkarma ana direktifini ver· 
rniş olan Ulu Atatürküa bu emrini yerine getirebHmek, bu ga· 
yeye yardım imkanı elinde bulunan her Türk için bir borçtur .• 

Raporda bu gaye etrafrndaki çalışmaların ekonomik aabaaın· 
daki faaliyetinin müıbet eserleri ve neticelerinin ıeçen yıl da 
kendini göstermiş olduğunu memnuniyetle işaret edilerek banka· 
nm umumi muamelatı ve ittiraki bulunduru diğer şirketlerin du· 
rumu etrafında da izahat verilmektedir. 

Bankanın ·937 hesap yılı içindeki çalışma durumu ve hHab· 
larına aid ve yukarıda bazı k11ımlarını kaydettiğimiz idare mec· 
liıi raporu ıle 937 bilançoıu kir ve zarar beaabları okunarak 
tetkik ve tHtik edildikten ıonra, idare mecliıi azaları ve müra· 
kibler, 937 yılı iş ve heıablarından dolayı ibra edildiler. 

Umumi heyet 937 yılı temettü payı olarark 10 lira itibari kıy
metindeki beher hi11e ıenedine yüzde 9,2 heaabile 92 kurut ve 
beher müeasiı hi11e aenedine de 9 lira verilmeainl tenıip etti ve 
13 numaralı j'uponlar mukabilinde temettü paylarloın 15 nisan 
tarihinden itibaren banka gi1elerinde dağıtılma11na karar veril· 
miştir. 

1938 yılı mürakiıblerine Tralnon mebuıu Haaan Saka ile Ko· 
caeli mebuıu Salahaddin Yarı• ıeçildiler. 

Sayfa 3 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Ticari mübadelatın sur~ti tesviyesi hakkında Türkiye ile 
Çekoılovakya arasındaki 12 mayıs 936 tarihli anlaş

maya bağlı müzeyyel protokol 

712 
717 
718 
723 
745 A 
743 B.C. 
754 
755 
756 o 
757 
763 
768 
773 
779 
782 
789 
792 
799 
814 
815 
816 
853 A 
853 B 
854 
858 A 
8:i9 

54 A 2 
54 A 3 

(688 inci nüehadan devam) 

Alikadar vekiletin evvelden müaaadeıile 

Sıhhat Vekiletinin evvelden müaaadesile 

Sıhhat VakAletinin evvelden müaaade.1ile 
Sıhhat Vekaletinin evvelden müaaadesile 
(Yalnız çıplakları) 

LİSTE : 11 

ex 78 
106 A 
107 A 

Y alnıı: ıuni kö,ele 

3.000 Kr. 

1.800 " 
2.000 " 

I08 
125 A.B 2 
290 
330 
324 B 
325 c 
328 A 
328 B 
330 
335 
3TI 
378 D.F.F. 
379 ll ·B.C.D. 
319 ur 
380 A 
383 
284 
394 
390 
400 
401 
411 
420 
447 A 

447 B 
451 
482 
552 

599 604 
&33 c 
700 
708 
729 
759 
760 
766 
767 
769 
777 
819 

Y 11lnız berelea 

10.000 • 
2 ·650 ,, 
1.500 Parça 

600 Kı. 
le.ooo • 
1.000 ,, 

50.000 " 108.000 • 
5()·000 

" 10.000 
" 5·()()() ,, 

1.000 
" 26.000 ,, 

15.300 " 45.500 ,, 
210.000 " 

(T•mamile kauçuktan yalnız çizme· 
ler, kaloılar banyo ayakkabıları, 

fOıonlar 

1.000 ,, 
3.000 " 1.000 n 

t.590 • 
100 " 750 ,, 
750 " t.000 " 500 • 

18.000 n 

ı .000 " 
3·000 " 
1.000 " 

200.000 ,, 
5.000 " 

20.000 • 

ı.aoo " 
500 " 
500 • 
200 " 

1.000 ,, 
500 n 

200 n 

500 " 
500 " 
500 " 

Not: Şuraaı mukarrerdir ki, 12 mayıs 936 tarihli Anlaşmaya 
batlı 2 numaralı liıtede derpiş edilen kontenjanlar üzerinden l 
haziran 937 den itibaren idhal olunan emtia işbu yeni anlaşma· 
nm 2 numaralı liateaine dahil kontenjanlardan tenzil edilecektir. 

Türk tarife 
No. 

106 A. 
106 8. 
107 B.C. 
tl8 
378 O.E.F. 
379 11 B.C.D. 
379 lJI 
383 
394 
400 
401 
447 A 

309 
ex 331 

860 

Liste: iV 

Yalnız bereler 

Senelik 
kontenjan 

Kı. 
10 000 
lO 000 
10 000 
5 OOOparça 
8 000 

12 000 
150 000 

8 000 
2 ()()() 
1 000 
l 000 

('f amamila kauçuktan yalnıı çiz· 
meler, kalotlar, banyo ayakkabları 
toıonlar 60 000 

25 000 
Sünger kitıdı 10 000 

4 000 parça 

(Bitti) 



3eme Annee- No. 689 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

J 
b 

12 

MOIS Ptrs 450 

" .. 850 
1 00 

E.tranger: ll oia Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

JEUDI 

Quotidien des Adjudication 

•• u A 
AZ T 

~---· .. ·--

ADMINISTRA 1 ıuı 

Yoghourtchou H .. n 
1 er Etage, N. 3-4 

Galnta, Perchembe Baııır 

Tel~plıone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse T~l~graphique: 
Pour la Publicit~ s'adresscr 

iı I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lııtnnbul MÜNAKASA 

Mode Prix 
d'adjudk t. eetimatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabaıs 

1 

Caution. 
Proviıoıre 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours 

Construction-Repa.r tion- Trav Publics·M teriel de Constructioıı-Cartograpbie 

1 

Rt"paralıon a l'hôpıtııl de Havdırpacha (cah. eh. 
P. 963). 

lnstallatıon de fondements {temel lcazık) pour la 
constructıon dt" la maison de ıı:ıa nutention et de 
traitement de tabacs a lemir (Cah eh. L. 4,36) 
(aj.). 

Constructıon de la maison de m nutention et de 
traıtement de tabıcs a lzmır (cah. eh. L. 33,85) 
(ıj. 

Constr. maısons pour ımmıgres au bourg Haymana: 

200 p (aj ) 
Constructıon de 6 pavillon• et bat. Commındanat 

pour l'armee avı tion iz.mir (cah. oh L. 10,08) 
Con1truetıon charbonnerie a l'hôpitn.l de Chıcbli 

Pli cıch 

.. 

" 

Publıque 

Pli cach 

Publiquc 

192583 40 10879 17 Com. Ach Min. Def. Nııt. Ankara 3-6-38 

87265 50 5613 27 Com. Ach. Eeon. Monop. Kabatache 20-6-' 8 

676960 30828 - ,, 20-6-38 

963112 6065 10 Vilayet Ankara 16-5-38 

201555 13577 76 Com. Ach. Miniııtcrcı Def. Ank. 17-5-38 

1494 88 Dir. Hyı. Assist. Soc. Djaghaloghlou 9-5-38 
(rectif.) 

Produits Chimic:ıues e Pbarmaceuti!j,ues · lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôpitaux 

Drphf'nylamıne 1 t.- Centralıte : 2 t. Pli cach 8100 - 607 50 Com. Ach. Dir. Gen. Fıü-.r. Milit. Ank. 22-6-38 

El~tricite-Gaz-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) -- - --

.1 

Montaa-e et ınatıllatıon dtı dble souterrain· Mııte
riel pour reu u elcctrıque ain11i que montage 
deı poteaux m tallıques a la ville Man11sa (cah 
eh. P. 72 ot 87). 

Siren avec montre fonctıonnant a l'electricite 
pour la maıBon de trııtem nt de tabaca a Chem-
11pacha. 

Pıle de campagne : '4000 pıeces· ld. anode : 2000 

P· 

l fabı llement ~ Chaussures Tissııs Cuirs 
-~ 

Chnussures pour l'ınt rıeur: 14880 paires· ld. pour 
l'extNieur : 7665 pıı reıı (cıh. eh. P. 5J2) 

l oıle pour doublure el lıngcı : 290000 m. (cah eh. 
P. 262). 

' Chaussette de coton: 13400 paıres (ııj ). 

Gants de peaux : 6285 pıires 
j Mouchoıra : 77000 p. (aj.). 

il 
Ameublement pour Habit tion et Bureaux 

Pli cach 14410 et 
17422 

Grc a gre 863 29 

Publique 4240 -

1081,50-
1306,65 

64 74 

318 -

Pli cach la p. 4 50 et 5 50 7066 63 

" 
le m. O 25 

3216 

?li caeh 
,, 

T apisserie ete. 

3862 50 

241 20 

84& 50 
885 S9 

Unıon lnııtıı.llation electrique de la ville 27-~-38 
Mani11a Taxim Chark Apt. ln-
renieur Hassan Halet 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 25·5-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 20-5-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Commnnd. G. Gcnd. Ank. 

Com. Ach. Command. Gen. Prolec. 
Garde Foreta Ank. 

Com. Ach Min. Dff. Nat. Ankara 

n 

27-5·38 

23-5-38 

10-5-38 

tı-5-38 

16-5-38 

Heure 

15 -

15 -

15 -

15 

15 

14 30 

15 -

16 --

14 

11 

11 -

10 -

11 -

11 -
11 

1 , Fauteuıls pour cınc: 600-700 p. Dir. Gen. Ligue P'rot. li.nfants a Arık. Dans 10 jours 

ı.; 

1 ravııux d'lmgrimerie-P~eterie 
it 

1 Papier alumınıum 36X60 dim. : 250 k. 

• 
i 

Chargement Dcchargement 

ı Char~ement et dechargement do lOUCO tonnes 
1 

houılle pendant l an. 
1 Tranıport d'eau pour dıverııes salınes (aj.). 

Combu lible Carburanl-Huilcs 
1 
11 

Motorıne : 2625 kıloa- Huile vacoum : 500 kilos-
Huıle Dıoııel : 375 k. 

il Houıl e Zongouldak : 250 tonnes· Huıle pour cy
lındre : 730 ki:'.- ld. pour locomobile: 915 kg. 

li 

Ben:ıı ıe : 60 t. (aj.). 

BourıC's : 50900 p. 
Pave granıt : 100000 rı· (aj.) 
Papıer alumınium 36 X 60 dim. : 250 k. 

Provisions 

Viancfo de mouton · 12 t.· ld. d'afneau 
ld. de boeuf : 1200 k. 

ııoo le.-

Gri- iı gre 

Publıque 

Gre ~ gre 

Plı cach 

" 
Gre a gre 

Publıque 

Gre a gre 

" 

Gre iı gre 

2235 -

4317 -

2250 
7500 -

135 -

1122 

168 75 
5'>2 50 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 23·5 38 15 -

ler Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacha 25-5-38 15 

Dir. Principale Monopoles Ankara 10-5-38 

Municıpalite Akhisar 16-5-38 

" 
23-5-38 

Com. Aob. latendance Marit. K.pacha 6·5-38 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 17-5-38 
Municipalite Zongouldak 16-5 38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 23-5 38 

Com. Aclı Acadcmie de Guerre 9-5-38 

15 

16 

16 -

11 30 

10 30 
ıs -
15 -

10 30 

Cuma 6.5.938 

Sadeyat (Kırklareli Tüm.) .'i- 674 b <" 
tıır• 

Kırklareli-Vize-Saray yolunun arasında yap. teaviyci 
blokaj ve şoıe inş. (Kırklareli Nafıa Müd ) ,,-:. 675 

Un ( Aık. Fabr. U. Müd.) X 676 br· 
Nottut, kuru fasulye, pirinç, toz. şeker, bulgur (Ask· f• 

MDd.) .Y 676 6 
Zeytinyağ, B deyağ ve sabun (Ask. Fabr. U. MQd.) .\' 1 ~ 
Şilte ve yastık bezi, yatak çarşafı ve battaniye (lnhiı. U· 

.. ,~ 676 
Mu,amba (Emniye U. Dir.) .\~ 676 
Amerikan çamı (MMV) .,~ 676 lıt· S~ 
Deniz vasıtaları için malzeme (Gümr. Muh. Gen. Komut· 

X! 676 
Kamyonet (Adana Pamuk Üret. Çift!. Müd.) \' 676 
• Köhne fotin, çizme ve yemeni (İst. Komut.) ;y 677 \'. 6İ 
Genelkurmay pavyon, ahır ve garajları su teıis. ( 1<1MV) b o• 
Mersinde yap. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaaı şube 

inş. (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaaı) .\"· 677 
Sabit raf inşaatı (Ank. Val.) .\: 678 
Dıvar inş. (fzmir Beled.) .Y 679 
• Bisülfnt (İıt. Ask. Fabr.) \' 679 
ilk okul binası inş. (Tokat Vil.) .\' 680 
Kömür nakliyatı (~OY) .\~ 681 İ 
Haata taşıma otomobili (İst. Beled.) .Y 685 V)' 
Kütahya tayyare alayında yap. kuşaklama kanalı inş. (Mrd 
Kalbur makinesi (Çanakkale Vil.) X 686 
Çayır (Selimiye Ask. SAK) .\~ 686 
• Çam ağacı (Kastamonu Orman Dir.) ' 686 
Tütün, ıçk1, sandık v s. nakliyatı (Kastamonu lnhis. Miid·) 
Çamaşırlık bez (Orman Kor. Gen. Komut.) Y 688 
Hela tamiri (İst. Beled.) .Y 688 
Koltuk ve oda takımı tamirı (İst. Belcd.) ~· 6 8 
Faraş, perçin çiviıi, taş, kum, pamuk (İııt. Beled.) \' 688 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müz.ayedeye aittır. ,t• 
Hamiş: "No." işareti ilanı hnvi gazel miz.in snyıı;ını ııo 

Vf.ndredi 6-5-938 

Beıurre (Div. Kirklareli) N. 674 yıs 
Travaux de nivellement et cylindragc sur route Kırklartlı· 

Saray (Dir. Travaux Publics Kirldc.relı) N. 675 f ~r 

Fariııe, beurre, huilc d'olives, savon. riz. sucre ete (Dır. 11 

Milıt. Ank.) 676 pır· 
Couvertures de laine, draps de lıts et toıle pour houssııe ( 

Monopoles) N. 676 
lmpermcables (Dir. Gen. de Surete) 676 
Bois de 11pin americain (Min. Def. Nat.) N. 676 1 

1 

Mat rıel pour embarcation (Com. Ach. Command. G n Surv• 
Douaniere Jet ) N. 676 

Camionnettc (Dir. Ferme Cultivage de Coton a Adana) r..J. 
• Chaussures et pantoufles (Command lııt.) N. 677 ~ 
lnıtallation d'cau au garage, ecurie, pavillon du bat. Coı:ııın 1111 

(Min. Def. Net.) N. 677 gı 

Conıtr. bat. suc. Banque Centrale iı Mersine (Dır. Gen· 
Ceatrale) N. 677 

Constr. placards fixeı (Vil. Ankara) N. 678 
,, mur (Municip. lzmir) N. 679 
• bat. f.cole Primaire (Vil. Tokat) N. G80 

Transport de chıırbon (Ch. de Fer Etat Ka'isserı) N. 681 
Auto-ambulance (Mun. lstanbul) N. 685 

0 
eonstr. Canal de jonction a Kutıhia (M ıı. Def Nat.) N 6fı 
Machines calbure (Vil. Tchanakkalc) N. 686 
* Bois de sapin (Dir. Forets Kastamonoo) N 686 0ııl 
Transport d'articlcs monopolises (Dır. Monopoles Kastarrı0" 
Toile pour imge (Dir. Prot Foret Ank.) N. 688 
Rep. veapns;enne (Mun. lstanbul) N. 688 

,, et ıchat des fauteuilı (Mun. lstanbul) N. 688 
Pelles, rivels, sable, pierrc et coton (Munıcip. lıt.) N. 688 

.., 
Le1 uteriıqueı indiquent une vente par voıe de sureli ,, 

N. B.- Les Nos indiquea eo regıud d 11 article ıoot 
journal dan& lequel l'aviı a paru 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

50 journaux officiels et non-officiels, 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Thrace t a Istanbul 


