
612 
r 

r ABONE ŞARTLARI:., r Türkiye iein Kurut l 
3 AYLIGI 450 1 
6 " '50 

12 " 1500 1 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 27\l( 

L 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan ted;yat makbül değildi~ 

SALI 15 Şubat 1938 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

• 
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r İDAREHANE : -, 
Voğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 

1 Galata, Perşembe pa:r.arı 

1 

İLAN ŞARTLARI 
İc!arehanemizde görüşıilür 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 

L Telefon: 49442 j 
Po!lta kutusu N. 1261 .......tJI 

Umum Müteahhit ve Tüccarların 
• 

Mesleki Organ.ıdır 

• 1 27 5 

• 

"-----...Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

-----
.........._ _______ Cinsi~~-~~~-~~-~ Şekli Muhm. bed. Temin_at ___ M_ üraeaat yeri Gün Saat 

c:l) ~ünakasaıar 

~at, TTan,; .... ,. N f' . l . M 1 H . a ~-a ıa iŞ erı, a zeme, arıta 
•ııınah 

J.t•td' ~~e yanındıı garai santralı inşası 
ın ılın· N baf ın usaybin ka ı.aıında yap. gumriik mu· 
•ta karakolu inşaatı 

kap1ılı :z . 70000 -

" 
24854 23 

~lekt 'k ~ı -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
938 

tııod ı · k,t~ e 1 ve 9-15 lambalı radyo: 1 ad . - amplifi- aç . eks. t80 -
İle o:: l ad, • hoparlör: 10 ad . • mikrofon: 1 n<l. 

unların tesisatı 

Aie .. 
~t Elb' ~~ • ıse, 
Oseı • 9 v.k e. • 12000 k . 

•t ıı: 7240 k . 

Kundura, Çamaşır v.s. 

" 

kapalı z. 20280 -
18027 60 

~bilvıı · ~ ~ ve büro eşyaın, Muşa nba· Hah 
tşe k 
d aplaına dosya dolabı: 30 ad . - konlre plak 
lls" d · • olabı: '-30 ad - yv:zı lıane~ 3 ad . 

v.s. 

aç . eks. 1Q50 -

·1 .. 

~ ~~ k r e t 
~•Pauı··~•: 10100 ad . (temd) aç. eks. 9988 90 
~llıt l ' 807750 ad. kapalı z. 242 32 
Çİrj,~ 1

2 
ltapsül: 120840 ad . n 193 34 

()<:ıku. 07 k.f .. 62 10 
Uç ); kau, keten ipliği: 137 k . " 

732 95 

Ôkçe " . • " 450 " " 
2632 Sı) 

., l>erçın çivisi: 797 k 
" 

223 16 
A.h t~ltviye çıvisi : 191 ~ . 

" 
53 4ö z ç Çı"' . 442 ·~ ısı: 650 kangal " 

-
Pır~ ıc.~ 

~gıdı: 93 m. 
" 

55 80 

~ Sebze v. s ~ t, 
S 0Yurı l' qb c ı: 4 t aç . eka. 1280 -un: 2 · 8, t . (temd) 

" 
k. o 30 

b) "" .. Aı . _ Uzayedeler 
llıırı )'u 

t?ıerıs ın varak s ulu pal halinn e fluk o z, pamuk aç. ut. 
Sı.ı~aııı Ucat, otomobil ak111mı v .s. 

Şeker : ~~~~•nesinde mevcut makine ve alit " 
S81 20 

~ " 
1097 

4750 
1864 -

135 -

15~ 1 

1352 07 

146 25 

749 15 
18 17 
14 50 
4 66 

5·1 97 
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16 74 
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lzmir Belediyesi 
Mardin Nafıa Müd. 

25-2-38 16 -
3·3·38 e kadar 

Prevantor. ve Sanator. Dir. 3·3-38 13 -

Jndr. G . Kom. 

" 

İst. SAK 2-3-38 
2-3-38 

lst. C. Miiddeiumumılıği 2·3·38 

Sıvu Bayandır. Dır . 17-2-38 
Jndr. Gen Komut . lst. SAK 2-3·38 

" 
2-3-38 

" 
2-3-38 

" 
2-3-38 

" 
2-3-38 

" 
2·3-~8 

" 
2-3-38 

n 2-3-38 

" 
2-3-38 

Sıvas Tümen SAK 21-2-38 
Marmara Ü11üb. K. SAK 17-2-38 

İs t. Gümrııklerı Başmüd . 

l:ımır Defterdıırlığı 23-2-38 
lst. Gümr . B:ışmüd . 18-2-38 

15 
15 

15 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

14 -
14 

14 
13 30 
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Mardin Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Marnin ilinin Nusaybin 

işleri ve· Mal zemesi- H.-.a.rita kazasında yapılacak gümrük muhafaza karakolu inşaatı. 
.... --.... ---------

Bas İzmir Belediyesinden : 
lt~llttıiyına.hane yanında 33 ve 36 sayılı adalarda heyeti 
t\~ tevf~sı iki yüz elli bin liraya olup vcıhidi fiat cetveli· 
~lltaj s 1 an şirndilik 70.000 liralık kısmı yaptırılacak olan 
fblı kanaotraı işi 25.2 938 cuma günü saat 16 da 2490 sa· 
t)l ale ed~~un maddei mahsusasına tevfikan kapalı zarfla 
t •ttın aı' ecektir. Şu kadar ki bu işin 25.000 liralık kıs· 
b~b<tki 

45
5·938 tarihine kadar yapılması mecburidir. Mü-

aretı y ·000 liralık kısmı 1 haziran 938 tarihinden i ı · 
. ~·· apılacaktır. 
lıt Uleahh· 
li 'lık ol ıt mayıs 938 gayesine kadar teahhüdün 70.000 
~:aı 9~n kıs~.ını ~a yapabi~i~. Anca~ bed~linin 45.000 

leti bedY1!1 butçesınden verılır. Proje keşıf ve şartoa
~4 ~U"akkelı mukabilinde Başmühendislikten te~arik edilir. 
t)l ~ say 

1 
at teminat mikta rı 4750 liradır. iştirak için 

~öl'~tllbla~ 1 
• kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklif 

d~t En 1 
.. •hale günü olan 25.2.938 cuma günü saat 15 c 

curnence kabul olunur. 

2 Keşif bedeli 24854 lira 23 kuruştur. 
3- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 

B- Mukavelename, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D- Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 

E - Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri Mardin Nafıa dairesinde gö· 
rebilirler. 

4 - 31 ikincikanun 938 tarihin .' en itibaren pazarlık su· 
retile yaptırılacak olan bu iş 3 mart 938 perşembe gü· 
nüne kadar herhangi bir günde evsafı matlubeyi haiz ta
lip zuhur ederse Mardin Nafıa dairesinde toplanacak o· 
lan komisyonu mahsus kararile ona verilecektir 

5 Bu işe talip olmak iıtiyenlerin 1864 liralık teminat 
akçesini vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı 
Resmi gazete ile neşir ve ilan olunan müteahhidlik ve
sikasiyle mali vaziyeti hakkında Ticaret odasından alınan 
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belgeyi işin ehli olduğuna dair ehliyet •esikasını göster· 
mesi şarttır. 

6 - Bu iş için daha fazla malümat almak istiyenlerin 
Mardin Nafıa dairesine müracaatları il.in olunur. 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 

Adana müzesinde tadilen yapılacak 811 lira 06 kuruş 
keşif bedeli tamirat pazarlık suretile ekıiltmeye konul
muştur. 

Par.arlık 25.2.938 tarihine müsadif cama günü saat 
11 de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

İsteklilerin 60 lira 38 kuruş muvakkat teminat ver
mesi ve Nafıa Müdürlüğünden verilmiş vesikayı göıter

mesi lazımdır. 
İsteyenler keşfini görmek için Nafıa Dairesine müra

caat edebilirler. 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

18.2.938 tarih çarşamba günü saat 15 te Ordu Hü
kumet konağında Encümeni Daimi Odasında 2101 lira 61 
kuruş bedeli keşifli Ordu·F .ı.tsa yolunun 5+450 ve 5+831 
kilometreleri arasında yapılacak istinat duvarları inşaatı 
açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve k~şif evrakı parasız Nafıa dairesinde ve· 
rilecektir. Muvakkat teminat 157 lira 62 kuruştur. 

Samsun Vakıflar İdaresinden: 

t - 464 lira 7 kuruş bedeli keşifli belediye karşısın
daki 39 vakıf numaralı fırının keşifnamesi mucibince ya
pılacak tesisat ve tamirat 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- İhale 24.2.38 perşembe günü saat 14 de vakıflar 
idaresinde yapılacaktır. 

3 - Talihler keşif ve şartnameyi görmek üzere her· 
gün vakıflar idaresine müracaat edebilirler. 

Sam ·un Vilfıycti Nafıa :\1iidürlüğündcn: 

Teklif edilecek hedel layık had görüldüğii takdirde 4 
şubat 938 tarihinde ihale erlilmek üzere açık ek iltme u:'u· 
li!F~ ebilımeye ~ık anlmış olaa11 4219 lira 58 kuruş ke~if 
bedelli Bafra<la Çetinkaya kti prü ii anroşınan serldeler inşa
atına iş tirak ~er,\ İ I İ aşağıda ynzılı olrlıığıı üzere değiştirilmiş 

olduğundan ilıale 23.2. 938 çarşamba günü sanUS de açık 
ek iltme u~ulile yapılmak üzere tehir edilmiştir. 

l~k .. iltme Vilayet '.'\ afıa komisyonunda yapılacaktır. 
Ru İ :ı; (' ait baymdıdık işleri genel ~arlname::si, ek iltıı ı e 

~artnamesi, te viyei tiirabiyP ' e :ı;ose ve kargir iA~aata aid 
fenni ~nrlname ve metraj l'edvel i ,.e keşif hulasa ı ve proje 
ve hu::s11si :ı;artname ve mukavele proje~i Xafıa müdürlüğün· 
de görülecektir. 

Ek::siltmeye i~tirak etmek isteyenlerin 316 lira 47 ku
ru~luk muvakkat teminat belge i ilandan ::sonra almmı~ Ti
caret odaı;;ı ve ikas ı ve hir mukavelede en az 2000 liralık 
kiiprü veya buna benzer yol i rı ~aatı yaptığına dair Nafıa mü· 
düdüğünden taı;; dikli helge ve ~490 numaralı ek iltme ka· 
nuımııda ta rih edilmi~ ve~ikaları vermeleri lazımdır. 

• • • 
Yakacıkda ayazma bahçesindeki gazinonun tamiri. 

Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
İst. tebbirhanesi tamiri Bak: lst. Beled. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzem. 

Pre ve nto r ium-Sanatorium Dirnktfü)üğünden : 

Muhammen a znm i fiat 
Li ra 
1800 

Azami fiat temi natı muvak:kate~i 

Lira 
Jas 

Pr~veııtoriuııı \ <! Sanat oriuın için şarhıame:-iııe tevfikan 
alıııacak 938 modeli \ C 9-15 laınlıalı radyo, hir adet a ınpİ · 
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lifikatör. 10 adet hoparlör ve 1 mikrafon, bunların tesisatı 
3.3.938 tarihine müsadif perşembe günü saat 13 te ihalesi 
icra kılınmak üzere açılc eksiltmiye konulduğundan istekli
lerin Cağaloğlunda Yüksek mektebler muhasibliği odasında

ki komisyona gelmeleri ve geleceklerin resmi müessesatta 
buna benzer işler yaptıklarına dair vesikaları bulunmaları 

şarttır. Yevmi ihaleden bir saat evvel depozitolar muhasih· 
liğe yatırılmıs hulunacaktır. Şartnıtmeyi görmek ve daha 
fazla tafsilat almak için direktörlüğe başvurulabilir. 

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

İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul Adliye dairesile Sulh mahkemeleri için müba
yaa edilecek 20 adet meşe kaplama dosya dolabı ve 30 
adet kontrplak dosya dolabı ve 3 adet yazıhane açık ek
siltmeye konmuştur. Dasya dolapları ile yazıhanelerin 

m11hammon bedeli 1950 lira olup muvakkat teminat 146 
lira 25 kuruştur. Şartnameyi görmek istiyenler tatil gün· 
!erinden maada her gün Sirkecide Aşır efendi sokak N. 
13 de Adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 
2.3.938 çarşamba günü saai 15 de Adliye leva zım daire· 
sinde yapılacağı ilan olunur. 

Mensucat.Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

* . "' 
12000 k. kösele ile 72.(0 k. vaketa alınacaktır. Bak: 

Müteferrik sütununda İst. jandarma Satmalma Komisyonu 
illnına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

• * • 
213,8 t. odun alınacaktır. Bak: erzak sühınunda Is

parta Ask. SAK ilanma. 

Müteferrik 

Sıvas Bayındırhk Direktörlüğünden.: 

7 .2.38 gönünde ihalesi mukarrer bulunan 9988 lira 90 kuru' 
ke,if bedelli 101000 adet parke taşına talip çıkmadığından 17.2. 
38 perşembe günü ihale edilmek üzere eksiltme müddeti 10 gün 
uzatılmıştır. Muvakkat teminat 749 lira 15 kuruştur. Keşif bede
li ve şartnamesi her zaman nafıa müdürlüğünde görülebilir. Ta
liplerin yevmi mezkurda saat 15 de vilayet encümenine müra · 
caatları. 

iıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı 

807750 adet 
120840 ,. 

207 kilo 
137 ,, 
450 n 

797 ,, 
191 n 

650 kangal 
93 metre 

9000 l 2000 k. 
7240 k. 

Cinsi 

Kapaül 
Sustalı kapıül 

Çiriş 

9 katlı keten ipliği 
3 katlı keten ipliği 
Ökçe perçin çiYiıi 
Ökçe takviye çivisi 
Ağaç çivisi 
Zımpara kağıdı 

Kösele 
Vaketa 

Tahmin İlk tem. 
bedeli 

lira ku. lira ku. 
242 32 18 17 
193 34 14 50 
62 10 4 66 

732 9;; 54 97 
2632 50 197 44 
223 16 16 74 

53 48 4 09 
442 00 33 15 
55 80 4 19 

20280 00 1521 00 
18027 60 1357 07 

MÜNAKASA GAZETESi 

nasındaki Tüm satınalma komisyonunda ihale edilecektir. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekliler 

teminat makbuzları ve ticaret vesikalarile ihale gün ve 
aaatında komisyonda hazır bulunmalıdırlar. 

Isparta Askeri Satınalma Komiayonu Batkanlığından: 
muvak. Tahm. 

İhale temin. bedel 
Kıtuı Cinai kilosu tarihi saat lira kr. S. şekli 
Tefenni Sığn eti 11000 24.2.38 11 157 19 açık 

İsparta pilavlık pirinç 16000 ,, 14 331 28 n 

,, kuru fasulye 16800 ,, 15 151 12 ,. 
Elmalı odun 140500 25.2.38 11 84 80 ,. 
Tefenni ,, 7~00 n 14 72 1 35 ,, 
Denizli Yulaf 171000 28.2.38 11 770 6 kapalı 

Dört garnizon için eksiltme ile satın alınacak mevaddın cins 
ve miktarları ile ihal~ ıaatleri ve eksiltmenin ne suretle yapıla

cağı ve teminatı ile muhammen her erzakın hizalarında gösteril· 
mittir. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 

alınacak olan 30J ton yulafın kapalı zarfle eksilrmesine ta
lip çıkmadığından 17.2.938 perşembe günü saat 14,30 a~ 
Tophanı~de Levazım amirliği satınalma komisyonunda pazar· 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15750 lira ilk 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. 

Levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın 5 bin liralık yu· 
laf 17.2.938 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede Leva· 
zım amirlıği satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

*"' * Levazım amirliğine bağlı müe8sesat için 15 ton pi· 
rinç 17 .2.938 Perşembe günü saat 15 de Tophanede Leva· 
zım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Marmara Ünü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin fiah ilk teminatı Eksiltme günü 
Cinsi Kilosu Krt. Lira ve saatı 
Sabun 28000 30 630 17.2.938 saat 14 de 
7 şubat 938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 

eyapılan deniz erlerine ait yukarıda miktarı yazılı sa.bun için iı

teklisi çıkmadığındaa yeniden açık eksiltme usulile münakasaya 
devam edilecektir. Ekıiltmesi hizasında yazılı gün ve ııaatte İz· 
mitte Teraane kapıaındaki komiayon b!naııında yapılacaktır. Bu 
işe ait şartname bedelsiz olarak komlsyonuın uzdan alınabilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte ilk teminatlarile birlikte ka
nuni vesikalarını komisyona vermeleri. 

- ...... .,, 

b) M Ü Z A V E D E L E Fi 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

27. i.,918 günü isteklilerine ihale edilmek üzere müza
yedeye çıkarılan 275 lira muhammen bedelli vllayet hizmet 
ve 75 lira keşif bedelli Bens otomobillerine istekli çıkm..ı· 

dığırıdan bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. E"veJce 
ilan edildiği veçhile müteber bir tüccar veya banka ınektu· 
bu ibra:ı: edilmek. suretıle bedeli hir senede üdenıek ~artilı~ 
taliplerine ihalesi icra kılınacağından isteklilerin İı<'r iki~inin 
yüzde 7,5 u olan 27 lira 30 kuruş muvakkat teminat akçe· 
sile beraber vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 

olunur. 

Samsun Vilayetinden: 

4294;-25 3220 ~ 1 
Safrada Kııılırmak köprüsü üzerindeki eski ahşap köprinün 

kerestesi şartr.amesine tevfikan satılığa çıkarılmıştır. 
Vekiller heyeti kararile parası 938 mali senesinde verilmek 

üzere cinai miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazı· 
lı 11 kalem kunduu malzemesi 2-3·938 çarşamba günü .aat 15 
te Cedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

l 1 kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu 
gibi hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

Şartname hergün Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komi•
yonund!l görülebilir. Veya 215 kuruş mukabilinde aldırılabilir. 

İsteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve şartna· 
mesine göre hazırlıyacakları teklif mektublarını Komisyona Yer· ' 
meleri lazımdır. 

• * • 

1 tane frenemetre cihazı alınacakbr. Bak; İst. Beled. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Sıvas Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Sıvasta askeri insan haslanesinin 4 aylık ihtiyacı olan 
4000 kilo koyun eti açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli 1280 lira ve ilk teminatı 96 lira olup 21 şubat 
938 pazartesi günü iaat 14 de Sivas Tüğ komutanlık bi· 

Keşfe bağlı listede yerleri ve tuHarı yazılı ve orman daire
sinin 177 numaralı damgası bulunan 110 giriş şartnamedeki şart· 
lar dairesine nafıa müdürlüğüne teslim edilecek ve mütebaki 
kereste, çivi, raptiye, blon ve lama gibi demir aksam müteahhi
de ait olacaktır. 

Sökülmesi müteahhide aid olmak üzere kerestenin muham· 
men bedeli 1158 lira 50 kuruştur. 

Artırmaya iştirak edecekler yüzde 7,5 hesabile 86 lira 89 ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuz vermeğe mec
burdurlar. 

İhale 3.3.38 tarihine raııtlıyan perşembe günü vilayet daimi 
encümeninde açık artırma suretile yapılacaktır. 

Artırma ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 
Keşifname ile tartnamenin asılları vilayet daimi encümen ka

leminde ve suretleri Bafra kaymakamlığmdadır. Tafsilat almak 
iı;teyenler nafıa mödürlüğüne ve vilayet encümen kalemine ve 
Bafra kaymakamlığına mürac•at edebilirler. 

İzmir Defterdarlığından: 

Karataş Tramvay caddesinde 241- l kapı 249 taj no.Ju sisam 
yağhanesinde mevcut makine ve alit mibanikiye ve teferrüatı 15 
gün müddetle ve 581 lira 20 kuruş muhammen bedelle satışa 
çıkarılmıştır. İhalesi 23-2 938 tarihinde çarşamba günü saat 14 
dedir. Taiiblerin yevmi mezkurde mahallinde toplanacak Komiü
yona müracaatları. 

15 Şubat ~ 

İstanbul Gümrükleri Bafmüdürlüğünden: 
(Dünkü nuahadan ci"'vam) 

MKN 9577 JLA 5230 M ve NKS 40 K 110 L 81 KD paııtulı ~ 
liği MKN 9579 EZ 29819 M ve NKS 19 K 90 L 96 KD ele 
tertibatlı masa ve divan sa atı MKN 9300 MDMKS 115 K ı: r 
5 KD yün üıtüpü MKN 9314 NBS 359,60 M ve NKS 339 . 
L 5 KD pamuk at ipliği MKN 2112 bili M ve NKS 550 1'~ 
E 73 KD sulu pat halinde glikoz MKN 9311 HKSWC 784 ~M 
NKS 272 K 643 L 14 KD keçi kılından teli MKN 9408 ıtB 3 
1068 K 82 L 36 KD paslı adi demir çenberlik. ihale günü 11· ~ 
MKN 8180 MM 275212 8. 10. 14 M ve NKS 320 K 99 L 36 
perçin çivisi MKN 1023 DP 5128-1}2 M ve NKS 44 K 52. ~~ 
KD selloitten mürettep nikel yaldızlı demir kol düğmesı ~ 
9066 GSC 24054 M Ye NKS 30 K 88 L 44 KD madeni ın• 7 
yum tozu MKN 9064 ER 198 203 M ve NKS 302 K 122 L 4 

kimyevi sınai müstahzar MKN 9837 TCi m~htelif M Ye Nf<S~~ 
K 239 L 34 KD demir vida MKN 9836 TCI 11 12 ,'1. ve T' 
162 K 149 L IO KD pirinç vicia MKG 9838 CGE 1813 M .,e ~ 
15 K 5 G 86 L 88 KD projeksiyon cihazı MKN 9842 AT ! 
Ye N 556 K 278 L 83 KD demir sırlı banyo ihale günü l ' 

·r 
MKN ~07 AP 5 M ve NKS 29 K 455 LD kabartmalı deııs• 1 
bise askısı MKN 3306 AP 6 M ve NKS 90 K 455 L 55 KV S 
bartmalı demir elbise askısı NKN 5769 CT A 5098 M ve Nt 1 

513 L 28 KD sun'i ipek ipliği MKN 3308 AP 4 M ve NK fi' 
K 525 L 74 KD kabartmalı demir elbise askısı MKN 9894 ~ 
19188 M ve NKS 25 K 65 L 82 LK otomobil karöaeri ak•' 
dan kalorifer rıadyatörü (Devamı var) 

•• " 132 çuvalda tasarbma ağırlığı 5940 kilo ve 1097 u~·~, 
ğerinde ve 3 parçada şeker 18.2.38 günü saat 13,30 da sır 
cle Reşadiye cad. gümrük satış salonunda 2490 sayılı kao~llel 
kümleri dairesinde açık arttırma ile dahile satılacaktır. Jst 1 
lerin yüzde 7,5 pey akçesi makbuzile ticaret odası yesik-'1 

nır. pey akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırıiması ııı 
buridir. 

Acı bir kayıb 
Nafıa Vekaleti Malzeme di

rektörü Bay Asım Tertemizin 
validesi ve avukat İrfan Emin 
ve diştabibi Fikri Emin Köae-
mihalotlunun teyzesi Bayan Ha.
lisenin kalb sektesinden öldü-
j'ünü esefle haber aldık; cena
zesi bugün Aksarayda Millet 
caddesinde 52 numaralı f'Vinden 
kaldırılarak Edirnekapıda Ha
lebi merhum civarında eşi ule· 
madan ve eski şeyhlerden mer-
hum İbrahim Hakkının yanına 
defnedilecektır. Merhume; çok 
eyi kalbli, hakka ve hayra bağ 
lı muht!!rem bir kadındı. Ge · 
ride kalanlara sabır, gidene 
mağfiret dileriz. 

11 :=:ı.c;..'!r .. Vevmi 

Monakasa Gazete~ 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

'V!J.mllrlf.i'tNll'!IE't'Eı::~-~ 

,.Münakasa,, V 

abone olunuz 
ve abone 

~ 

D.D.YOLLA!ll iŞLETME u. MÜOÜ!lLCi6ü~ 
r 

Muhammen bedeU~ri ile miktar ve vasıfları aşağıda Y',2 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihaie edilmek şartile 23· i 
çartamba günü saat I0,30 on buçukta Haydarpaşada gar bil 
içinde toplanan Satınalma komisyonu tarafından açık elcf 

suretile satın alınacf\ktır. . "' 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaık 

~zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltıne 
saatine kadar komisyona müracaallası lazımdır. ,11 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satın alma kotıı• 
tarafından parasız olarak jagıtılmaktadır. 1 

l- 10,000 adet tr~tuvarlar için çim.e~to karo, 5000 . a:~i 
lalı parlak çinı, 500 adet mat çını muhammen '1ed 
lira muvakkat teminatı 96 lira 38 kuruştur. 

2- 75 adet balast kalburu muhammen bedeli 825 }iti q 
j 

vakkat teminatı 61 lira 88 kuruştur. (738) 

Teknik Okulu Satınalrn' 
Komisyonundan • • 

Cinsi Miktarı Tahmin 
bedeli 

adet kuruş --LiciYert kumaş 210 M. 525 
Kahve renk kumaş 255 M. 450 

~~-~ 

Gömlek 248 
Bornoz 124 
Don 372 
Pijama 248 
Çorap 744 
Mendil 744 
Yüz bavluıu 270 
Ayak havlusu 248 
Fanile 248 

Harici elbise ima-
liyesi 75 T. 
DahiJi elbise imali 91 T. 

210 
400 
80 

400 
40 
l 1 
95 
22 
80 

1050 
1050 

İlk 
teminat 

lira ---
168 75 

239 65 

.,ız P' 
l,iO 73 28·2·9"" .1 

,,ı· 
s ıı• 

1 lb 
.. ,. tı) 

Okulumuz ihtiyacı o an yu~arıda yazılı me usat UT ~' 
namede ve yanlarında yazılı gün ve saatlerde Gürnİi~5l 
Yüksek mühendis mektebinde toplanacak olan komis1°

11 Ş' 
ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuşlardıt" ,~ 
meleri görmek üzere isteyenlerin hergün Yıldızda bul011

1( 

lumuza ve eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı bt ıı 
ye ilk teminatlarını yatırmış olarak Komisyonda buluP11~ 

(1~' 
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ın Nakil vasıtalarının fren ayar ve muayenelerinde lüzü
nu~ olan bir tane frenmetre cihazı açık eksiltmeye ko· 
il muştur. Buna 3700 lira bedel tahmin edilmiştir. Şarl
N~~esi Levazım Müdürlüğünde göriilebilir. İstekliler 2490 
ın· 1 

kanunda yazılı vesika ve 277 lira 50 kuruşluk ilkte-
1/nnt rnakbuz vey • mektubile beraber 25.2.938 cuma gü-

u saat 14 de Daimi Encümende bnlunmalıdırlar. (BI (817) 
• 

h Keşif bedeli 302 lira 7g kuruş olan İstanbul tebhir· 
r a~esinin tamiri açık eksiltmeye konulıouştur. Keşif ev
t:k11.11e Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
F 1 ~r 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 
... e

1 
n ışleri müdiirlüğünden alacakları Fen ehliyet vesika

.-.1 e 22 r t b· ıra 7 l kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek -
u ıle beraber 1.3 938 salı günü saat 14 de Daimi Encü-
trıende bulunmalıdırlar. (B) (818) 

• 
I< 

• • 
. eşif bedeli 1250 lira olan Yakacıkta Ayazma bah-

~esındeki gazinonun tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise-
e b.elli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa 

~:\rrılnıiştir. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü· 
g.~nde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı ve-
81 adan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları Fen ehli
Yet Vesikasile 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
~Y.a _rnektubile beraber 22.2 9.:S8. salı günü saat 14 de 

aıını Encüır.end e bulunmalıdırlar. (B) ( 82 t) 

ı · nhisarlar U. üdürlüğünden: 

k 1 Şartname ve projesi mucibince Cib
0

ali Tütün B·t
e~rtı_e'linde yaptırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla 

sıltrneye koaulmuştur. 

t 
2- Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat 

e~ . 
nınatı 760 liradır. 

3 Ek,iltme 25-2-9 S8 tarihine rn.stlıyan cuma günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alırn Komisyonunda yapılacaktır. 
b· . 4- Şartname ve proj ler clll bir kuruş bedel muka
ıl:nde Levazım ve Mubava"t u s ın len <>lınabilir. 

5- Eksiltmeyt ;ştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
"~ \lesaiki inhisarlar inşaat şubesine ıbraz ederek ayrıca 
e liyet vesikası alm.Jan 18zımdır. 
. 6 - Mühürlü teklif , cktubunu 1 anuni vesaiki ve be

Şıncj rnaddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 

1
tnuvakkat güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf
arın eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
~dı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabi 
ınde verilmiş olması lazımdır. (800) 2 4 

• • • 
1- Şartname ve numunesi mucibince 10.000 metre 

anıerikarı bezi pazarlıkla s tın alınacaktır. 
.. 11- Pazarlık 17.ll.~38 t arih ine rastlıyan perşembe 

ı.unu saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş ~il - Şartnameler par.ısız olarak hergün sözü geçen 

u eden alınabilir. 
t iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve saat
e Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komi yona gelmeleri ılan olunur. (530) 4-4 
• 

1- Cibali Tütün Fabrik;s: tavhane salonunda şartrame 
~~ keşfi mucibince yaptırıl cak ahşLıp döşeme işi pazar· 
1 

Usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
. 2 - K~şif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat te· 

tnınatı l 32 liradır. 
tı .. 3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine r slıyan çarşamba gü

.u saat 14 de Knbataşta Levazım ve Mubaya~t Şube
sırıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler 4 kuruş mukabilinde İchisarlar İn· 
Şaat şubesinden alınabilir. 

t 5- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
a .te Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
tlltsyona gelmeleri ilan olunur. (580) 4- 4 

• * y 1- Küçük Yozgatta şartname ve projesi mucibince 
z:P1tırılacak 3 odalı memur evinin inşaatı yeniden ve pa· 
tık usulile eksiltmeye konmşutur. 

Ilı ' 11- Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvakkat te-

ın~tı 280 liradır. .. .. 

8 
11 - Eksiltme 17.11.938 tarihine rastlıy an perşembe gunu 

"at 14 ş b · d k · Al de Kabataşta Levazım ve Mubayaat u esın e 1 1 
ırn Komisyonucda yapılacaktır. . 

b· lV_ Şartname ve projeler 19 kuruş mukabilinde ln
d~~~~~ Umum Müdürlüğü İnşaat ~ubesilc A kara Başmü· 

V gunden. alınabilir.. . . ~ 
\' - Eksıltmeye iştırak etmek ısteyenlerın fennı evrak 
t~ı ·"esai i l:ıhisarlar İn~aat Şubeşine ibraz ederek ayrıca 

ı~et ~esikası almaları ıaıııudır. 
t~ .!-isteklilerin pazJ.rhk için tayin edilcrı gün ve snat
ge YUzdo 7,5 güvcnm _ para ariyle birlikte yukarıda adı 

Çcn l<omisyona gelmelerı ilan olunur. (BJ (601) 4 - 4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • * 
1 - T optaşı Tütün Bakım evinde keşifnamesi mucibin-

ce yaptırılacak tamirat işi pazarlık usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

H - Kesif bedeli "2335,, lira "27 .. kuruş ve muvak· 
kat teminatı "175. 15 liradır 

lll- Eksiltme 16·11-938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü sa tt '· 16., da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Keşifname)er parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V İsteklilt:rin pazarlık için tayin edilen gün ve sa-
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda zdı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (B) (~81) 4-4 

* 
tt • * 

1- Usküdar Depolar grubuna bağlı Şark Tütün Ba· 
kımevi ıçin satın alınacak 2 tonluk maateferruat 1 adet 
yük asansörü şartnamesi tadil edilerek yeniden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll- Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
natı 450 liradır . 

ili-Eksiltme 21.111.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat l 5 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şu besin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V- Asansör \Vertheim,, Stigler Schindler, A.T.G. 
Mühleisen Gottscholç Michalis, Beck Henkel, Maylauer, 
Hans Hann Kleckne veya lndustrie elektro-machine "Po
lonya,, markalı olacaktır. 

Vl- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif mektup ve kataloğlarım tetkik edilmek iizere müna
kasa gününden en geç bir hafta evveline kadar İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine verme
leri 1•e tekliflerinin kabulünü mut zammın vesika alma
ları lazımdır. 

Vll- Mühiirlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vl ncı 
maddede yazılı ek_siltmeye iştirak vesilcasım ve yüzde 7,5 
güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde veril-
miş olmalıdır. (B) (6d0) 2 4 

* • * 
1- Şartname ve projesi mucibince Maltepe deposun-

d<ı yaptırılacak deınir iskele pazarlık usulile ek .. iltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli 2502.79 lira ve muvr.kkat teminatı 

188 li udır. 
lil Eksiltme ~1.II.938 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V Eksıllmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaik.ini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl İsteklilerin pazarJık için tayin edilen gün ve 
saatte yiizde 7,.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gemeleri ilan olunur."B,, (699) 3-4 

• 
• • • 

1- idaremizce Çamaltı Tuzlasınd:.ı yaptırılacak elek-
trik santralının şartnamesi değiştirilerek Dizel esasına 

müstenid olarak yeniden tanzim olunan şartname ve tablo 
şeması mucibince tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Bu tesisatın montajı da dahil olmak üzere mu
hammen bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminatı 
4500 liradır. 

Hl - Ek~iltme 3 t.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel 
mukabilinde inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şube
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya, Hornsby, Roolston. Sulzer, Deutz, 
M.N.A., Atlas, Benz, Guldr.er, Krupp, Deutsche Werke 
firmaları girebilir. Bundan gayrı girmek isteyen firmalar 
fenni şartnamede yazılı t akatta bir Dizel tesi~atı yapmış 
olduklarına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İn
hisarlar Tuz Fen Şubesine ibraz eylemeleri şarttır. Akai 
halde münakasaya iştirak edemezler. 

VI- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar art
nameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsız: son tek
liflerini "yedek aksam fiatlarile beraber,, ve projelerini 
tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Mü
dürlüğiine vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek 
i~in de miinakasa gününden azami 2 gün evveline kadar 
Vl rilen tekliflerin lcabulünii mutazammın mezkıir şubeden 
vesika almaları lazımdır. 

Vil - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme 
para s ını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 e kadar yukardn adı geçen Alıro Komis· 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(B) (712) 2 - 6 

• • • 

Sayfa 3 

1- Nümunesi mucibince (1265) adet Bayi levhası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

11- Pazarlık 24.11.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün söıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komiıyona gelmeleri ilan olunur. (758) 2-4 

• • • 
1- Şartnamelerine ekli listede cins ve miktarı ya· 

zılı 15 kalem şarap eczası pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 24.11.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

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

Ill - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün Te 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (759) 2-4 

• • • 
8.2.938 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılacağı ilan 

edilmiş olan Polathane Bakımevi ve Müdürlük binası in· 
şaatının eksiltmeleri 17.2.938 tarihine talik edilmiştir. 

Münakasa şartnamesinin dördüncü maddesinin F fık
rası atideki şekilde değiştirilmiştir. 

isteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları 
ve yahut bir mühendis veya mimari inşaatın hitamına ka
dar iş başında babndurulacağına dair aralarında teati 
edilmiş noterlikten mnsaddak teahhüt kağıdı ve mukay
yed bulundukları Ticaret odasından alınmış iktidari mali
sini gösterir vesika ve asgari elli bin liralık bir bina 
yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinin ehliyet vesikasını ib
raz etmeleri şarttır. 

Bakımevi mezkur tarihte saat "10,, da ve Müdüriyet 
binası saat on buçukta ihale olunacaktır. 

Kapalı zarflar evvelki ilanda yazılı şartlar dairesinde 
ihale saatlerinden birer saat evvellerine kadar Kabataş· 
ta Levazım binasındaki Alım Komisyonu Riyasetine 
verilmelidir. (799) 2-3 - +9 

(Suite de la 4eme pare) 

vılle Moughla (Mın. de l.'lnteriE'ur) N. 601 
lmprcıısion clu lıvre Halıdjılik (Min. de L'Economie) N. 601 
Fıl metallique, tôle, t .ıbe en hiton ete. (Dır. Fabrique PTT.) 601 
Compriıne pour soupe (Com Ach. Place Forte Tchaıaalc.hle) N. 601 
Poıa des tableaux pour signe<1 internationaux sur route lst.-lzmit 

(Mun. lstnnbul) N. 602 
Paille et foin (Div. Lulebourgaz) N. 604 
Pommeı lnebolou et Amassia (Dir. Lycee Galatauray) N. 607 
Constr. cafe de la ville a Kaisseri (Mun. Kaiueri) N. 608 
lmpression de registre (lnt. Tophane) N. 608 
Rep. au dıspensaire de tabaca Pachaliman (Dir. G en. Monop.) 609 
Crochets pour jaquetteı (lntend. Tophane) N. 609 
• Tısıus, coton, soie ete. (Dir. Venlcs Douanes lıt.) N. 610 
Rep. des ponts Salavat et Oelitchay (Vil. Konia) N. 611 
Constr. mur a la pepiniere Dcdebaghi (Dir. Trav. Pub. Konia) 611 
Cuir jaune savonneux (Intend Tophsne) N. 611 

• Lcs aeterisqueı indiquent une vente pa~ voı~ de surcnebere . 

N. B.- Leıı No<ı indiques en regard des nrticlcs ıont ceux du 
journnl dancı lequt>l l'avi~ a paru. 

i;. 

~ 
Ot:eller, Çamaşırhaneler, Has- t 
t:ahaneıer ve Müesseseler için 

gayet mükemmel ve itinah bir 
tarzda yıkayan modern çama. 

şır yıkama makinaları • 

Pratik, kullanışlı ve elz~m 

çamafır yıkama, çamaşır ku
rutma ve çamaşır ütüleme ma
kinaları ile dezenfekte cihazları 

ve saire takdim ve teslim 
ediyoruz 

Havalandırma 
t:esisat:ı 

Sinema, tiyatro, sa:ıayi .Wl· 
yeleri, idarehaneler, askeri de
poları ve saire gibi hava tesi· 
satı olan mahallerde otomatik 
bir surette havanın tanzimi ve 
temizlenmesi talep üzerine ha
vanın uublması ve soğutulması 
küçük ve büyük yerl~rin hava· 

landırması tesisatı . 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 
Satışyeri: istanbul,Kurukahveci han 2 J 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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Quotidien des Adjudicatiom~ 

•• 
MUNAKASA 
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~ 
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ADMINISTRA 1 ıuı-. 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata. Perchembe Bazar 

T el~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour la Publicite ı'adre11er~ 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae T~legraphique: 

lstanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eltimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı Jours Heure 

Constrqcticm-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartograp~e 

Construction bitiment surveillance douaniere au 
bourg Nusaybin 

Conıtruction garag~ a Basmahane 

Pli cach 24854 23 

,, 70000 -

Elel:fiı'İcite-Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallation et Materiel) 

Machin~ radio model 938 : 1 piece- Haut·par
leur : 10 pieces- Amplificateur : 1 piece- Mi

crophone 1 piece et installation. 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Cuir : 9-12000 lı:. 

Vacbette : 7240 k. 

Publique 

Pli cach 
,, 

1800 -

20280 -
18027 60 

Ameublement _pour Habitation et Bureaux-Tapisıerie ete. 

Armoireı pour doısiera : 50 p. - Pupitres : 3 
pieces 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois : 140,5 t. 
,, : 73300 k. 

L'adjudication du 16-2-938 concernant l'achat de 
750 t. de beasine a ete annulee. 

Divers 

Paves : 101100 p. {aj. ). 
Capsules· 807750 k. 

,, a reuort : 120840 k. 
Fil de Hn : 137 k. 
" ,, " : 450 k. 
Petitı clo1.11 : 797 k. 
Clous en bois: 650 k. 
Papier emeri : 93 m. 

Provisions 

Viande de boeuf : 11 t. 
Riz pour oilav : 16 t. 
Haricotı ıecı : 16,8 l. 
Foin : 171 t. 
Vi:ınde de mouton 4 t. 
Savon : 28 t. (aj.). 

B) Adjudications a Ja surenchere 
Via, bouloD1, accesaoires d'auto radiateur, tinuı 

ete. ete. 
Moteur Diesel et machine d'oxygene 
Machines et accesaoires 
Peaux : 400 p. 

Sucre: 5940 k. 

Publique 1950 

Publique 

" 

Publique 9988 90 
?li cach 243 32 

,, 193 34 

" 732 95 
,, 2632 50 

" 223 16 

" 
442 -

" 55 80 

Publique 

" ,, 
Pli cach 
Publique 1280 -
Publique le K. O 30 

Publique 

" 
• 581 20 
,, 

Publique 1097 -

Le programme triennal minier 
Cette mine contieııt 3.5 a 4 millioos de tonnes de minerai, 

d'une teneur en cuivre de 2 a 2,5 pour cent. A la fin des travaux
environ deux annees plus tard-la mine de Murgul pourra annuelle
me•t fournir 10000 tonnes de cuivre atandard. Pour l'obtention de 
cette quantite, l'on devra epurer annuellement 400 a 500000 tonııes 
de cuivre brut. 

Murıul sera la mine la plus importante de Turquie, apres celle 
de Zongouldalt. 

L'lndustrie de l'or et du plomb argentifere 

Le programme envisare la mise en exploitation des mines de 
plomb aurifere et argentifere de Bolkardagh ainsi que de la mine 
de plomb arientifere de Keban. Les ıondage• faitı jusqu'a present 

1864 Oir. Trav. Pub. Mardin Juıqu'au 3-3-38 

4750 - Municipalite lzmir 25-2-38 16 -

135 - Oir .Sanatorium etPreventoriumDjaghaloghlou3-3-38 13 -

1521 -
1352 01 

146 25 

84 80 
72 91 

749 15 
18 17 
14 17 
54 97 

197 44 
16 74 
33 15 
4 19 

157 19 
331 2.13 
151 12 

770 06 
96 -
630 -

Com. Ach. Comm. Gend. Guedikpacha 2-3-38 
,, 

Procureur Gen. Rep. lııt. 

Com. Ach. Militaire Isparta 
,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Oir. Trav. Pub. Sivas 
Com. Ach. Comm. Gend. G.pacha 

" ,, 
,, 
" ,, 
" 

Com. Ach. Mılit. Isparta 

" 
" 
" Com. Ach. Division Sivas 

2-3-38 

2-3-38 

25-2-38 
25-2-38 

17-2-38 
2-3-38 
2-3-38 
2-3-38 
2-3-38 
2-3-38 
2-3-38 
2-3-38 

24·2-38 
24-2·38 
24-2-38 
28-2-38 
21-2-38 

Com. Ach. Command. Naval Marmara 17·2·38 

Dir. Ventes Oouanes lstanbul 

15 
15 

15 

11 -
14 

15 -
15 -
15 -
1.1 -
15 -
15 -
15 -
15 -

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

Defterdarat Seyhan 24-2-38 14 
" lzmir 23-2-38 14 

Ligue Aviation Turque Suc. Ojihan- 21·2-38 14 
beyli 

Oir. Ventes Douaaes Istanbul 18-2-38 13 30 1 

p~r l'lnstitut des Recberches Minieres ont permis d'etablir: pour la 
mme de Bolkardagh un contenu de 250000 tonnes de minerai. Le 
minerai de Bolkardagh contient, par tonne, une moyenne de plom b 
dans une proportion de 7 pour cent, de 250 rrammes d'argent et 
de 11 grammes d'or. 

La metallurgie 

L'Inıtitut des Recherches Miniereı vient de terminer les etudea 
geologiqueı concernant la mine de fer de Oivrigbi. On prcsume 
que cette mine contient 10 a 15 millions de tonneı. 

La teneur du minerai eıt egale a celles des magnetites de Suede 
et de l'Ural. En effet, le minerai de Divrighi contient du fer dans 
une proportion de 65 pour cent. 

On presume que Ja mine de Divrighi fournira annuellement 
500000 tonnea de fer. 

Çarşamba 16-2-938 

Berramada bak1rçay ova11 Ye nehir ıalahatı ameliy•tı 1 
Ve~.) .1'! 586 . . . \t 

Elektrık aantrah bına11na demır çatı yapt. (Manin Şehr• ~ 
Teıia. Biri.) .,; 592 1 

Baragraf, termomgraf ve dıvar, pencere, termometre v.ı· I' 
U. Müd.) .,,; 594 

Yazlık elbiselik kumaş (Jndr. G. Komut.) ,\; 595 
Pilavlık ve çorbalık pirinç (İst. Komut.) .,\! 596 
• Alatı bendesiye ve edevatı tersimiye, dolap, ma1a, .,..•· 

Nafıa Müd.) .\~ 596 
Muhtelif dolap yapt. (İst. Komut.) .,; 596 
Hal binasa üzerine yap. gazino {İzmir Vakf. Dir.) .\~ 596 
• Hurda demir ·;.ıı. (lst. Vakf. Dir.) .\~ 597 
Yeni halde sebze pavyonu inş. (İst. Bded.) .\~ 597 
Patiıka (Tophane Lvz.) .\~ 597 
Muhtelif demir ve demir levha (DD yol.).~; 597 
Tatdelen menbaında mevcut hangara ilaveten yap. şişe, ~· 

su depoları in,. (Kadıköy Vakf. Dir.) .\: 598 . 
Topkapı tütün bakımevinde yap. tamirat (İnhiı. U .. M.üd.) ·~ 
Cibali tütün fabrikasında yap. ah,ap döşeme lti (lnh. U. 

.\~ 599 
• Çam ağacı (Balıkeıir Orman Müd.) .\'! 599 
Lastik çizme (İıt. Beled.) .\; 600 
Nafıa Vek. lokantasının mutfak kısmında yap. tadilat ve 

5 

teıiı. (Nafıa Vek.) .\~ 6\.0 
• Mürekkeb şişesi, kopra muşambası (İnh. U. Müd.) .\~ 6(JO 
Su deposu inş. v.s. ameliyatı (Dahiliye Vek.) .\2 601 
Halıcılık hakkındaki kitabı tabı {İkt. Vek.) .\~ 60 l 
Bakır tel, pirinç saç boru, tel Y.s. (PTT Fabr. Müd.) .\: 601 

Çorba için komprime (Çanak. Mst. Mvk.) .\~ 601 . 
İıt.• İzmit yoluna dikilecek beynelmilel yol işaret levhası (f,t· 

led.) .',~ 602 
Saman ve kuru ot (Lüleburgaz Tüm.) .\~ 604 
Amasya Ye İnebolu elması {Galatasaray Lis. SAK) .\: 607 
Kayseride şehir gazinosu inş. (Kayaeri Beled.) .\; 608 
Evrakı matbua (Tophane Lvz.) .\~ 608 \ 
Paşalimanında tütün bakımevinde yap. tamirat (İnh. U. M·)· 
Ceket çırrngeli (Tophane Lvz.) ,,; 609 
* Su bardağı, menıucat, kasket, suni ipek v.ı. (İst. Güt1Jr' 

müd.) ~\~ 610 
Deliçay ve Salavat köprüleri tamiri (Konya Vil. ) .\~ 611 . 61 
Dedebağı fidanlığında yap. dıvar inş. (Konya N. Müd.) .\~ 
Sarı sabunlu kösele (Tophane Lvz.) .\: 611 

* Önlerinde yddız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
··ıl' 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını st0 

Mercredi 16-2-1938 

Operation pour rcforme au fleuve Balcirtache il Bergama (1'-1111
• 

vaux Pub.) N. 586 1tı 
Construction toiture en fer a la ccntrale electrique (Union ııı 

tion Electrique ville Manissa) N. 592 ~ 
Divers tbermometres, bııragraphe ete . (Oir. Gen. Monopoles) ~· 
Etoffe pour uniformes d'ete (Command. Gen. Gend. Ankar•) 
Riz pour ıoupe et pilav {Command. lıtanb.) N. 596 

1
,, 

• Tableı, armoires articles de dessin ete. (Oir. Trav. Pub· 1' 
N. 596 

Oivers armoires (Command. lstaabul) N. 596 
Conatr. d'un casino (Dir. Valcou!s lzmir) N. 596 
* Fer camelote (Oir. Vakoufs lstanb.) N. 59'7 
Batiate {lntend. Tophane) N. 597 
Construction pavillon pour legumes (Mun. lstaabul) N. 5":11 
Tôlea de fer (Ch. de Fer Etat) N. 597 V'~ 
Constr. hangar et depôt a la source d'eau Tachdı.!leae (Dit· 

Kadikeuy) N. 598 . 1,r 
Reparation au dispenaaire de tabacs Tophpou (Dir. Gen· ~ 

N. 599 ·o 
Con.truction pl"ncher en hois a la fabrique Djibali (Dir. {je 

nopoles) N. 599 
• Bois de sapin (Dir. Foret Balilceser) N. 599 
Bottines de caoutchouc (Municip. Istanbul) N. 600 ~ 
Rcp. et installation sanitaire a la buanderie du restaurant 011 

tere des Trav. Publics (Min. des Trav. Pub.) 600 
• Bouteilleı d'encre (Oir. Gen. Monopoles) N. 600 i 
Conıt. depôt d'eau et autres operations pour adduction d'11

' 

(Lire la suite en 3me pa~e) 


