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Ecnebi memll'ketlcr ıçııı 
12 nylıR"ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Rcsınimakbuz mukabili olm~· J 
yan tediyat makbül d~ğildir'---" 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
•• 

• 
GA ET 

~ iDAREHAN E.. -ı r Yoğurku han, 1 ci k a t 
No. 3 ve 4 

1 Gal~ta, Persembe pd7.ar ı 

1 

iLAN ŞA {TL \RI 
İ tiareh nemizde g öru ui ür 

1 Tclı? '·: ls t. MÜNAKASA 
Telefon: 49-142 J 

Posta kutusu • 1261 ~ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

---- Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
----~~~~-·~--------------~-----·-----~ ---·--~~~~~·~--~~----~--~~---, -...__ Cin•i Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
~-- --

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işlen, Malzeım, Harita 

Aygır d -s· eposu inş. (tcmd) 
ınop tevkifhane binası için vap. 3 .ıdet jıındıırma 

A ıııunafaza kul esinin inş . (te~d) 
1-\nk · 

· çııncnto fabrikası karşısında tayyar~ mey<la-
tıında y ··d · - d b· ap. umum mu . ve tayyare ıııtnsyon nıu . 

1 •nası (şart. 6,28 L.) 
slılıiy d f' . e e memur evleri inş. (lrmd) 
atıh Zincirlıkuyuda orta okul binası inş . 

paz. 3018 fı6 

" 
kapalı z. 125440 -

29225 35 p11z. 
kapalı 2. 38378 13 

llaçı.. Kı· 'k 1· · · 1 - 11 L ~· mı ve spençıyarı a at, 1ast:rnc ev. 

Al atı t bb· · 6 ı 56 cık 1 ıye ve laboratuvar mal:ı.emcsı: 235 kalem kapalı 7. 

; ol: 11 t. - nitrat .ımonyak: 30 t. - odun scllü-
o:ıu: 25 t 

~liıerin: 13S t. 
'11%ıı:ıı aıot: 450 t. 

~ektrik-Havagazı-Kalorıfcr (tesısal ve mnlzcmtsi) 

Diı.el veya guojen motoru 60 bcygırlik: mu-
t.ı tor ve dinamo 180 beygırlık 

cktrik tesisatı inşası kapalı z. 16301 05 

~nsucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

iı~lık elbise : 3409 tak. 
ıse dıktirilmesi: : Y takım 

~lasiyc-Yazıhane Levazımı_ 
Role k " b · ag-ıt pembe: 3 t. - möl vi: 6 t. - kırın ızı: l t. 

eyaı: 5 t .• sıırı: SuO kr. 

~\at, Benzin, Makin e ya1! la rı v, s . 
Kok k- --
B Onıiırü: 100 t. 
Cntın: 800 teneke 

1 .. t 
~ 
F.t lir b 
}ı)39 a ası tamiri: 112 ad. (t emd .) 

nlf'10 • 1940 41 - 1941-42 derıt yılları için yeni 
Sarı abe kitabı yazılması müsabakası 

i 1 .P~ınuk ipliği 12 2 N. : St O kg. • beyaz pamuk 
Yı.tt ıgı: 10 2 N . : 6000 kg. 

a ıpli · ~ı 2,3 N.: 3 t.-3 N.: 17 l.-ve 8 N.: 10 t. 

b) Nlüzayedeler 
Atı ın · -

lkı •nyuın varak sulu pat halinde gluko:ı, pamuk 
trııu t 

Cılb ca , otomobil akumı v.s. 

kapalı s 
paz. 

18749 50 

ııç . <'ks. '> I 00 -
,, bch. ten. 3 32,50 

pa:ı . 

AÇ. art. 

" 
120 -

7522 

461 70 

122:.:! 58 

18749 50 
3 1 51 

158 
2ü0 

9-lakaı~e: 200 araba (temd.) 
~. • çul: 498 k 
•v111 Yarı · 

paz. - - yuzde 15 

malt~ ~urgaz Küçükçekmece gölünun balık avla
a~kı (3 sene miıd.) 

aç. art. 10261 20 7fı9 50 

Sayın Müteahhitler I 

Sinop Vil. Daimi Enı:. 

,, C. Miiddeiumum. 

Havayol. D. işit. ld. SAK 

Guıantep Nafıa Mrıd. 

lstanhul 
" " 

J.J .38 itıb . 1 ay 

28-2-38 15 -

2-3-38 14 

9 3-38 14 
2s-2-·is 15 -
(tashih) 

Ank. Niimııne Huıt. Başı. 3-3 38 
Ask. Fbr. Tic. K. Ank. l•t. 18-3-38 

11 
14 

n 

" 

21-3-38 
23-3-38 

14 
14 

f.lhiz. Elelc.t. ve Su Ş. Müd. -

rethiye Beled . 20·3-38 16 -

Giim. Muh. G. K. lst. SAK 7-3·38 11 
Orman Fak . Mub. Koıt lst. 18-2-38 14 

A sk. Fhr. '1 ıc . Kal. Ank. İst. 10-3-38 14 

ls tanbul Komut. SAK 
Zıraat Vek. SAK 

Sınop Vil. Daimi Ene. 
Kültiir Bakanlığı 

2-3-38 
11 -3-38 

15 
15 -

1 2 38 ıtib . 1 ay 
15 8 38 e kadıır 

Aıık . Fbr. Tıc. K. Ank. lsı . 14-3-38 14 -

" 16-3-38 14 -

lst. Gumruklen Raşmüd . 

1 tanbul Ko111ut. SAK 17·2-38 15 
inhisarlar U. Müd. 24-2-38 10 -

İstanbul Deftcr.; arlığı 2-3-38 14 -

G Ç\in .. . h 
cu sayfamızda sızı alakadar eden "E. 1. Du Pont de Nemours et Cie de Newburg ,, 

firmasının ilanını lfıtf en okuyunuz. 

ı 

alzemesi- Harita 

Sinop Vilayet Daimi Encümeninden : 

Vilayet merkez.inde inşa olunacak 3038 lira 66 kuruş 
keşif bedelli aygır deposu inşaatına eksiltme müddeti için
de talibi ç•kma.masmdan ötürü encümenin 1.2.938 günlü 
ve 8 sayılı karan ile artırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 43 üncü maddesi mucibince ayni esaslar dairesinde 
bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. 

T< lip olanların dipoz.ito akçaları ile birlikte vilayet 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Sinop Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

Sinop tevkifhane binası için yapılacak iiç aded Jan
darma muhafaza kulesinin inşası içiu 17. 1.938 pazartesi 
icrası mukarrer ihalede talip zuhur etmediğinden ihale 
müddetinin on gün müddetle uzatılmasına ve ihalenin 
28.1.938 cuma günü saat 14 de yapılmasına karar veril· 
miş iken yine talip zuhur etmediğinden keyfiyetin 29.1.38 
tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık suretile mua
melenin tamamlanmaıuna ve ihalenin 28.2.937 tarihine mü· 
sadif Pazartesi günü saat 15 te yapılmasına karar veril
miş olduğu ilan olunur. 

Havayollan Devlet İşletme İdaresi 
Alım Satım Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası 
karşısında Tayyare meydanında yapılacak Umum Miidür· 
lük ve Tayyare İstasyon Müdürlüğü binası. 

Keşif bedeli: 125,440 liradır. 
Eksiltmenin şekli: E ksiltme kapalı zarf usulile görü· 

lebilir. 

Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu temicat nakten 
verilmek istenildiği taktirde Devlet Hav yolları İdaresi· 
nin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabına ya· 
tırılarak Bankadan alınacak makbuz t e klif mektublarile 
birlikte Komisyona tevdi edilecektir. 

İhale günü ve maha lli: 2.3.938 çarşamba günü saat 
14 de Ankara nm l O kilometre garbında Devlet Havayol
larma aid Tayyare meydanındaki Umum Müdürlük biua
smda yapılacaktır. 

Keşif evrakı: Şartname, ve mukavele projeleri Anka · 
rada P.T.T. Umum Müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda 
Karaköy Postahanesindeki HavayoHarı gişelerinden ve 
İzmirde Nafıa Müdürliiğünden altı lira yirmi sekiz kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltm(" şartnamesinde yazılı belgelerle 
muvakkat teminat ve teklif mektublarım muhtevi kapalı 
zarflarını en geç eksiltme ":latinden bir s aat evveline ka
dar Umum Müdürlüğe vermiş olmala rı lazımdır. 

Posta teahhuru kabul olunm z. 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 29225 Hra 35 
kuruş keşifli İs l iihiyede yapıl acak memur evlerinin 7.2.38 
tarihine müsadif pazartesi günü iha lesi yapılmak üzere 
evvelce ilan edilmiş ise de talip zuhur etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 mcı m ddesi mucibince ve e\•vel
ki şartlar dahilinde 7 .2.938 den itibaren bir ay müddetle 
paz~rlık surctile eksiltmeye konmuştur. 

Ihalesi 9.3.938 tarihine oıüsadif çarşamba günü saat 
14 de Gaziantep Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komis
yon tarafından yapılacaktır. Daha fazl ı izahat almak is
leyenlerin Gaziantep Nafıa Müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

5, l O ş•bat 938 tarihlerinde iliin edilen 38378.13 lira 
keşif bedelli Fatih Zincirlikuyuda inşa edilecek orta oku! 



Sayfa 2 MÔNAKASA GAZETESi 1.6 Şubat 19.~ 
·- o .....-; __ ,.,,. 

binası yapısının lstaobul Nafıa Miidürlüiünde kapalı zar
fı eksiltmesi 28.2.938 pazartesi günü saat 15 te yapıla
cağı yazılacak iken sehven 26.2.938 cuma günü saat 
15 te yapılacağ'mm yazıldığı görülmüştür. 

1 

"Münakasa Gazetesi,, sizin için Ankarada, 
da, Rumelide ve İstanbulca çıkan 40 tan fazla 
gayrı resmi gazeteleri okur Ye tetkik eder. 

Anadolu· 
resmi ve 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 

3 ton role kiat penbe 
6 ,, ,, ,, mavi 

Bu işin kapah zarf eksiltmesiuin 28.2.931 pazartesi 
günü saat 15 te İstanbul Nafıa Müdürlüğünde yapılacağı 
tashihen ilin olunur. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ala~·-· _ 

Ankar.ı Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: 

Hastanenin 937 malt yılı ihtiyacı için 6] 56 lira fiatı 
muhammenesi olan 235 kalem alatı tıbbiye ve laboratuvar 
malzemesi 3 mart 938 pGrşemh~ günü Ankara ~ümune has
tanesinde saat 11 de kapalı zarf usulile eksiltmiye konu}.: 
muştur. Muvakkat t<'minatı 461 liar 70 kuruştur. Muvakkat 
teminat para veya para mahiyetindeki evrak komisronumuz
ca alınmayacağından hunları vermek isteyenler ihale günün· 
den evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye 
VPkaleti vezne.sine yatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale gü
nünden ve saatinrleıı bir saat evvel teslim edilmiş buluna· 
caktır. ı\luayycn saatten sonra veriler.ek veya gönderilecek 
zarflar kabul c<lılmez. 

Kapalı zarflann kanunun tarif ettiği ~ekilde hazırlanmış 

ve mühür mumile mühürlenmiş olması ~arttır. Bu karımı ta
rifatına tiygun olmayan zarflar kabul edilemez. Şartname ve 
1i.sle sureti Ankara Nünıunc hastane~inde ve İstanbulda Sıh
hat müdürlüğünde görülebilir. 

• . .. 
l 1 t. glikol, ;m 1. nitrat amonyak, 2S t. oıinn sdlüloıu, 

2 t DiııitritolooJ, t3S t. gliserin ile 450 t. hamızı azot ah
nacaktır. Bak: Müteferrik sütununda Ask. Fabr. U. Müd. 
iJ anına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. ........ ..........___._ 
Fethiye Belediyesinden: 

Nafıa Vekaletinden tasdikli proje ve kcşifnamesi mu· 
cibince Santral binası inşası ve ağaç direklerin temini 
haric olmak üzere 16301,05 lira muhammen bedeli elek
trik tesisatı inşası 5.2.938 tarihinden 20.3.938 tarihine ka
dar ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

Muvakkat teminat 1222 58 liradır. 
Proje, keşifname, fenni ve hususi şartname 

Fethiye belediyesinden ve İstanbulda Sirkecide 
nakliyat ve ticaret evinden parasız alınabilir. 

suretleri 
Fethiye 

Y aloız makine ve diğer malzeme teslimine müteallik 
tekliflerde nazarı itibare alınacaktır. 

Eksiltme Fethiye belediyesinde ve beledi ye cncüme· 
ninde yapılacaktır. 

Taliplerin 21 .3.938 günü saat on altıya kad:ır teklif 
mektublarını Fethiye Belediye Reisliğine vermiş olmaları 

ve daha fazla malümat almak istiyenierin mezkur bele
diyeye müracaatları ilan olunur. 

Elaziz Elektrik ve Su Şirketinden: 

Hali faaliyette bulunan 120 beygir kuvvetindeki gazo
jen elektrik motoruna muavin olarak satın alınacak ev· 
vela 60 beygir kuvvdindeki dizel veya gazojen ve buna 
müteakıb gene aynı evsafta alınacak 180 beygir kuvve
tindeki motoru ve dinamoyu satacak müessesenin elektrik 
mühendisi Elaıiıe gelip projesini tan~im etmek ve Nafıa 
vekaletine tasdik ettirdikten sonra montajını yapmak 
şartile talıb olan müesseselerin tekliflerini Elaziz Elektrik 
ve su şirketine bildirmeleri ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-l<undura-Çamaşır v .s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalm.ı Komisyonundan: 

Gümrük muhafaza erah için 3409 takım yazlık elbi
senin 7 .. 3.938 pazartesi günü saat t l de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

Tasmlanan tutarı 187 49 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 
1407 liradır. 

Şartname evsaf komisyondadır görülebilir. 
İsteklilerin o gün eksiltme saatinden 1 ıaat evveline 

kadar 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesi hükmüne göre 
hazırlayacakları teklif mektublarını Galata eski ithalat 
gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu Başkanhğandan: 

Kumaş• Fakültece verilmek üzere 59 takım elbisenin diktiril
meıi pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 18.2.938 cuma güoü saat · 4 de Vilayet muhasebe Di· 
rektörlüğü binasmda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak 
tır. Muvakkat teminat 34 lira 51 kuruştur. 

Şartnameyi görmek istiyenler Tatil günleri haric hergün Bah· 
çeköydeki Fakülteye müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıh~ane Malzemesi 

• • • 
3 t. role ka!l penhe, ô ton mavi, l t. kırınm, 5 t. hc

yaz ve 500 k:ğ. sarı alınacaktır. Bllk: Müteferrik sütuırnnrla 

Askni Fabrikalar U. Miid. ila.nına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Haydarpaşa hastahaneıi için satınalınacak 100 ton 
kok kömürün açık eksiltmesi ile ihalesi 2 mart 938 çar
şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 
2100 liradır. İlk teminatı 158 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin Hk 
teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayıla kanonun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte iha· 
le günü vakti rouayeninde Fındıkhda Komutanlık Satınal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

Zirni Kombinalar Kurumu Direktörlüğünden: 

Kurumumuz için açık eksiltme usulile 800 teneke lıcn

zin satın alınacaktır. 

Eksiltme günü 11 mart 938 wma günü saaı 15 tedir. 
Beher teneke benzinin muhammen kıymeti 332 buçuk 

kuruş ve muvakkat teminatı <:'.()() liradır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin Kurumumuza ve istek
lilerin 2ı90 numaralı kanun muci!ıince istenilen bclgclerilc 
ebiltme günü Ziraat Vekaletinde Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Müteferrik 

Sinoh Vilayeti Daimi Ern.:ümeninden: 

Vilayet encümeni kararile eksiltmeye çıkarılan Nafıa an
harında mevcut l 12 el arabası tamiratına talipleri tarafından 
sürülen pey mütedil güriilmemesiııden i>türü artırma, ehsilt· 
me ve ihale kanununun 43 ürıcü madde~ine tevfikan l.2.938 
tarihinden itibaren bir ay içinde ihale edilmek üzere pazar
lığa hırak:ılmıştır. 

Talip olanların depozito ak~:ahn 
cümenine müracaatlım ilan olunur. 

ile birlikte vilityct en-

Kültür Bakanlığından. 

2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatname
ye göre okullar için evvelce müsabaka ile kabul edilmiş 

olan kitabın üç yılhk müddeti bittikten s enra okutulmak 
üzere 1939-40. 1940-41, 1940-42, ders yılları için yeni bir 
alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

Müsabaka müddeti 15 mart 938 tarihinden başlamak 
ve 14 ikinci teşrin 938 pazartesi günü akşamı bitmek 
üzere sekiz aydır. 

Müsabakaya iştirake karar verenler 15 ağustos 1938 
pazartesi günü akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür 
bakanlığma müracaat ederek bu musabakaya girecekler 
defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

Müsabakada birinciliği kazanan kitab üç yıl müddetle 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için 500 lira 
tehf hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitabı yazana bir 
defaya mahsus olmak üzere biri :ıcinin müellifine verilen 
bir yıllığı, 3 cü, 4 üncü, 5 inci çıkanlarada birer defaya 
mahsus olmak füıere ikişer yüz lira mükafat verilecektir. 

1 ,. • ,, kırmızı 

5 ,, ,, • beyaz 
500 kr. ,, ,, •arı 
500 • sa.rı pamuk ipli§'i 

12/2 Nr. 
6000 ,,, beyaz pamuk ipliği 

10 2 Nr. 
3 ton yuta ipliti 2,5 Nr. 

17 • " " 3 " 
10 " " .. 8 " 
.11 ton glikol 
30 ,, nitrat amonyak 
~ • edun sellülozu 
2 ,, dinitrikolool 

10.3.38 perşembe 

14.~.38 pıu.ıutest 

16.3.38 çartamba 

18.3.38 cuma 

135 ton gliserin 21.3.38 pazarteai 
450 11 hamızı azot 23.3.38 çar4amba 
Yukarıda mikdar ve cin•İ yazılı malzeme salın alınacağından 

hizalarında yazılı tarih ve günlerde isteklilerin fiatlı tekliflerini 
saat 14 e kadar vermeleri. 

Bu malzemenin şartnameleri hergün saat 13,30 dan 15,30 a 

kadar Ankarada ticaret kaleminden ve İstanbulda Fındıklıda aı· 
keri fabrikalar satınalma komisyonunda görülebilir. 

'> -= _,_,? 

b) ÜZ YEDELEfı ______ .,.,_...._.,__. -- - ,..._ .. -

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

(Dünkü nuııhadan ti vam) 

MKN 8211 ELC 6618 M VE N KS 29 K 710 L 67 KD yün 
mensucat MKN 8171 M (MH) S marka ks 58 K 600 G 195 L 29 
KD kondensatür MKN 8208 AP marka muhtelif N KS G9' K 
1 161 LD sofra takımından cam ve bardak sade ihale günü 16 
mart 938 MKN 7437 H (FF) P 1 2 M ve N KS 180 K 82 L 89 
KD sülfat dö aleminyüm MKN 6594 EFJI 3411937 3411938 M ve 
N KS 82 K l 91 L 82 KD demirle mü.rettep buhar hava kazanı 
tertibatlı banyo kaz;ını MKN 6568 JBD!l24 M ve N KS 26 I{ 
250 G 85 L ıs KC· merserize pamuk mensucat MKN 6590 Ef 
l M VE N KS 75 K 600 G 452 L 80 KD demir jilet bıçağt MKl'I 
751 SVPR DLV 331 M ve N KS 27 K 62 L 40 KD kurşun kıı
lem açacağı MKN 8568 H 7476 M VE N KS 97 K 295 LD cilalı 
pirinç karyola ve edevatı MKN 2174 CFA 4~44 53 M ve N KS 

' 500 J( 125 LD yapıştırmaya mahsus nebati zamk mayi halinde 
ihale günü 18-3-938 MKN 2141 OAH 280 Sl '" VE N KS 72 J( 
200 G 997 adet elektragol MKN 326 RHF 138 M VE N KS 35 
K 900 G 86 L 31 KD ipliği boyalı pamuk mensucat MKN 984 
NMS marka KS 1.568 K 306 L 2\i KD sepet örgülü adi boş calll 
damacana MKN 10197 bila M ve N KS 9 K 400 G 115 LD yüı:t 
mensucat MKN 192 levazım anbarında 146 parça köhne de•ir 
baş eşya 147 LD MKN 29-iO bila M ve N KS 622 K 5S7 L 85 
KD binek otomobili kullanılmış MKN 2 KZZ muhtelif M ve N 
KS 3448 K 1142 L 59 KD renkli sargılık kağıd MKN l 10 CY 
774 1-40 M ve N KS 3600 K 1154 LD adi demir kunduracı çiviııİ 
ihale günü 21-3-938 MKN 1005 TFC DLV 948-l M VE N KS -46 
K 107 L 40 KD boyalı demir saç :naşası sade MKN 5771 MCO 
1437 M VE N KS I05 K !41 L 29 KD lıis!:ik boru MKN 778!1 
AP 3 M VE N KS 108 K 60 L 67 KD kabartmalı demir elbise 
askısı MKN 7113 DC bila M ve N KS 66 K 140 L 25 KD kagıd 
etiket. 

(Devamı var) 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

ihale uiinü tallbi ı; ıkıııaclı~ımian ihale"i ıo ~ün u:wtıl:~· 
rak İstanbul Komutanlığı lhw-vau hastane ... indc Lıiriktirilın 1~ 
olan 200 araba gübrenin aı:ık ek~iltnıc ile jhalesi 17.2.9:1 
perscmbe günü saat 15 <le yapılacaktır. l\1uhammen tııtarı 
120 liradır. l!k teminntı 9 liradır. Şartnaıne::ıi hergi.in öğle· 
den evvel komisyondn giiriilelıilir. 1:,tr,kl ılerin ilk tenıinı:tl 
makbuz veya mektublarilc herahr;r ihale günü. vakti ınutl~~ 
yeninde Fıudıklıda Komutanlık :-;atınalına konn yonuna ge 

meleri. 

İnh!aarlar Umum Müdürlüğünden: 
Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak 

üzere makine ile ve lrağı<lların yalnız birer taraflarına 
yazılmış olarak Kültür Bakanlığına makbuz mukabilioe 
vermeleri veye göndermeleri lazımdır. Kitaba girecek 
resimlerin asılları birer nüsha olarak müsveddelerle bir· 
tikte verilir. Müsabakaya basılmış bir kitabla gire•ler de 
kitabın üç nüshasına bakanbia verecekler veya göndere- · 
ceklerdir. 

Ahırkapı Bakımevinde mevcut 498 kilo 11karta çul paurhkl• 
1a tılacaktır. 

Pazarlık 24-2-938 
Kabataşta Levazım 

pılacaktır. 

tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 d:.l 
ve Mubayat ş.ubesi Satış Komisyonunda 1•' 

Satılacak mallar her~~n Ah~rkapı. Bakı~n·inde 1rörüle~ilir. 
15 isteklilerin pazarlık ıçm tayın edılen gun ve aaalte yuıde 

teminat paralarile yukarıda adı geçen Komisyona müracaatlar• 
ilin olunur. Müsabakaya girenlerce eser müsveddeleri ile birlikte, 

eseri kabul edildiği takdirde, eserini ilan edilen telif hak
kı mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından •azgeçe
rek Külıür Bakanlığına üç yıllık bir devre için terketti
ğini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tas
hihlerinin kendisi veya kendi mesuliyeti altında tayin ede
ceği diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir Noter
likten tasdikli bir taahhüdname verilecektir. 

Kitabda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik 
vasıfları gösteren şartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek ' 
taahhl:dnamenin formülü Kültür Bakanlığa Yayın Direk
törlüğünden almabilir. Mektubla istiyenlerin bir kuruşluk 
bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

istanbul Defterdarlığından 

" 1- Mayarım. Burgaz Küçükçekrnece gölünün balık a·:lıtrıı• 
hakkı 1 Mnrt 938 tarihinden 28 Şubat 19-ll tarihine kadar üç •e' 
neliği on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

2- Sabık bedeli l0261 lira 20 kuruştur. 

3 Açık arttırma 2.3.38 çarşamba saat 15 de İstanbul g.'I 

vergileri müdüriyetinde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 769 lira 59 kuruştur. 

5 isteklilerin şartr.auıeyi görmek ve fazla bilgi toplıu11 111' 
üzere her gün av vergileri müdüriyetine gelmeleri. 



MÜNAKASA GAZETESi 

üdürlüğü 

36:0 kilo litopon :1 S U N A R .• 
36()o '' Reçine j 

Yuk ~ Alçı ı:·.ı Mefruşat: .. · ı·:.l ~ d Kıyas knbııl etınez nda!letk döşeme· 
Şarttı rı a cins ve miktarı yazılı iiç kalem malze· tik ve dekorasyon malzemesi, sofra ör-

p aınesi mucibince pazarlıkla salın ah nacaktır. tüleri, YlKANABİLİR perdelik TON-

t ı 4 daıarlık 2,~.11.938 tarihine rasthyan çarşamba günü ı·:.J Tİ~E kumaşları. (•:.J 
..,. e. Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki - M 1 l\.oınısy d Sıhhi a zeme: İmtiyazı Du Pont tarafından 

1- ş onun a yapılacaktır. alınan "NEOPRENE" ıentetik kauçu 
eden artnarneler parasız olarak hergün sözü geçen 

1 
ğundan veyaJuf kauçHkdan yapılmış has· 

iv_ 1a ınabilir. • tahane ve sıhhi bezleri, korseler için ku- ı·ı 
lte y·· steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ı· .. ~ maşlar ,İzcilerin ve Ordu Te,ekküllerinin :. 
Reç tızde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda J kullanması için mastalya yapılmasına 

en Kom!syona gelmeleri ilan olunur. (711) 3-4 '.ol yarayan kauçuklu menıucat. ı·:.] 
• f Cilt:Cilik : Yıkanabilir ve su geçmez cild bezleri-

8.2,938 . • • • ni gösteren muhteşem bir kollekıiyon 
lttıiş I larıhınde kapalı zarfla ihalesi yapılacağı ilan •J, ve su geçmez kağıdlar. 
lırıırı 0 ~n. Polathane Bakımevi ve Müdürlük binası in- f •ı Uçak• Ot:omobil : Su ge;mez kauçuklu bez· ı·.·.ı 
Onak e sı\tmeleri 17.2.9il8 tarihine talik edilmiştir. r.. leri, imtiyazı Du Pont fabrikasinca 

ı atid ~.a Şartnamesinin dördüncü maddesinin F fık- f alınmış "NEOPRENE,, sentetik kauçu-

Sltklil:r;n şed~il1de değiştirilmiştir. (••:ı ğundan yapılmış bezler ve macunlar. ı.·:ı 
Yahut b· ~~ om~lı mühen~is vAe~a mima~ olmaları Ayakkabı için hususi mallar 
~ iş b ır nıuhendıs veya mımarı ınşaatın hıtamına ka- El çant:ası 
ılıııiş aşında buhındurulacağına dair aralarında teati " " " 

bul noterlikten mnsaddak teahbüt kağıdı ve mukay- ı::l Şapkalar " " " ı·,·.] 
i Rö~nd~kları Ticaret odasından alınmış iktidari mali· Torba ve bavu 1 " " ,, 
Mıkı erır vesika ve asgari elli bin liralık bir bina Yağmurluk için kauçuklu ku-
et:erlın~ dair Nafıa Vekaletinin ehliyet vesikasını ib- ı ı:·.ı maşlar : Ask,.,r ı::l b ... e - v~ sivillere yağmurluk yapmağa y 

oak rı Şarttır. ırn · rar garri kabili kıyas kauçuklu kumaşlar 
as1 evı mezkur tarihte saat '· to,, da ve Müdiiriyet 

't\.apsa
1
at on buçukta ihale olunacaktır. 

le a 1 zarflar evvelki ilanda yazılı şartlar dairesinde 
saat} . 

leı,r erındcn birer saat cvvellerine k dar Kabat.ış 
· azırn b" d k. Al K · R' · tılın 

1
. ınasın a ı ını omısyonu ıynsetınc 

e ıdır. (799) 3-3 

.'!· Fabrikası Saatınalm Komisyonundan: : Taohhü~~:~~~ en 1.~=:~~ni ve [:] 

<ıso kilo muhtelif eb'adda demir saç 

1

1::] bilhassa kauçuklu kumaşların şartnamesine en uygun ı·:·ı 
l3SO " " " lama demiri olanını bulurlar 

~ ,, " ,, dört köşe clcmirı Müst:ehlikler: Ekonominizi teminediniz 
~ı~ " 30 mm eh'adındn T. Demiri ( ı ~ı~:t. 1vc nevıl rı vıık rıdn y'lıılı dört kalem malzeme açık • •' Müteahhidler: Şöhrelinızi muhafaza 1·1 
ti\ı.. 1 e satın alınacaktır. • cdiniı. ! • 2 ·~a 1 • ı1 
ljhdınının ınuharnmen bedeli 1-19~ ve muvakkat teminatı 1 Ek • 

't IG ~t. Eksiltme 23-2-!-!38 tnrihine rastlıyan çarşamba günü • ... onoını ve dayanıklığı l• 
'!~• .: -t•p•l•caii••dan ı.t kı.ıe,i• ••••••meyi gö.mek için i :.] Temin ve garanti eden ı:.ı 
•tıat 11 hneye girmek için de tayin ~dılen gün ve sRalte 

makbuzları ile Komisyona müracaııtları. ~7.lG) 2-3 FABR oı· DU p NT 
1 :ı ma.knh mamulih le•dh ediniz. ı:1 

Qlst.licaret ve Zahire Borsas :J 1 : 
ourse du Commerce et des Cereales d'İstanbul ] 1 Daha fazla tafsilat için 

15 2 1938 sat mağazasi No. 30 ~ 

t·l'LA.R 
10ıı (O . ( Cours offıcıels) 
lıtd P•ıırn) 

l

•.1 Bekir Hamamcı Mefru- Beyoğlu İstiklal caddesi ı··:l 
•.J Anafartalar caddesi Kınacı Telef >n: 44750 

Aşagı (Moins) Yukarı (Plusı Han altında ANKARA ISTANBUL 

ay Y 
tday urnuşak (Ble tcndre) 

ıu.d • ert {Bl. c ay k e dur) 
'Pa 1\ ızılca (Ble roux) 
tpil. y 

11'~ol (Orge An.) 
'~d tllılık 

ar (S . 
t)llir eıgle) 
tıb kaşe (F 
il llt İti(p t. romagc kachcre) 
1
af (,ı\ ~·· clıiche) 

'•ıt Voıne) 
' 1 ıı•rı lM h ,P ıca aıı jaune) 
llt \, 

•ii -ıı,lt llij 

., Ana.dolu (M 
lı J tak ohaıre) 
~ " Ya Th ~ .1ellli (l• ,, race 
)til\ •Yiillet) 

6 3 
5 28 

4 6 
4 17 50 
5 

4 18 -

65 

6 H -
5 35 -

4 8 

4 31 

•ft,ı Yağı l.c·ı 
l( t:tıaı Yemeklik (Huilc d'ol.) 

8 8 
46 

117 
48 

123 

30 -

..ıo -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Polı chichel 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak ~Mohairc ) 

İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marchcs Etrangers 

Buğday (Ble) Liverpul 
" ,, Şikago 
,, ,, Vinipek 

Arpa (Orge) Anvcrs 
Mısır (Mn1s} Loudra 
Keten t.(Gr.Lin.) " 

30 

15 -
3 

Fıodık (nois.) G.Hamburg -
K • " 

.'~ - ·~ .. - ... ::::::..::.::: - ...... ~; ... ? .. -·~ 
> 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedleri 

fürkiye ve Romrınya arasında Ticaret Anlaşması 

(d08 üncü nüshadan devam) 

No: 
Gönderen 
İ5im: 
İkamet~ah: 
Sokak: 
Emtianın cinsi: 
Ambalajın tanı: 

Denk adedi: 
Marka No: 

Menşe Şehadetnamesi 
(Aııl nüsha) 

Kendiıine rönderilen 
İıim: 
İkaınetrih 
Sokak: 

Sıklet ( Gayri safi 
( Safi 

Kıymeti: ( FOB 
( CiF 

Sevk yolu: 
Yukarda mezkür malların · · · mevrıdli veya men,eli oldu· 

tu ve işbu menşe şehadetnamesinin 5 kanunusani H38 tarihinde 
Bükreşte Türkiye ile Romanya arasında imza edilmi' olan Tica· 
ret Anlaşması hükümlerine tevfikan ita olunduğu tasdik olunur. 

No: 
Gönderen 
İsim: 
İkametgah: 
Sokak: 
Emtianın cinsi: 

Ambalaj tarzı: 

Menşe Şehadetnamesi 
(8. ikinci nüıhuı) 

~endisine ginderilen 
isim: 
İkametgah: 
Sokak: 

Dnk adedi: 
Marka No: 
Sıklet 

Kıymeti: 

Sevk yolu : 

( Gayri safi 
( Safi 

(FOB 
( CİF 

Yukarda mczkıir malların . ... . mevridli veya men,eli el
duğu ve işbu menşe şehadctnamuinin 5 kanunusani 938 tari· 
hinde Bükreşte Türkiye ile Romanya ara11nda imaa e«filmit o· 
lan Ticaret Anlaşn1uı hüküınler!ne tevfikan ita olunduğu tasdik 

olunur. 
Türkiye ile Romanya arasında Tediye Anlaşması 

İki memleket arasında ticari mübadelelerden mütevellid ala
cakların tcsviyeıini kolaylaştırmak maksadile Türkiye Cümhuri
yeti Hükümeti ve Romanya Kırallığı Hükumeti aşatıdaki huıu
ıatı kararlaştırmıtlardır: 

(Devamı var) 

(Suite de la 4eme page) 

• Balık avlamak hakkı (İzmir Oefterdar.) .\~ 608 
Evrak sandığı (Tophane Lvz.) .Y 609 
Su isalesi için çelik boru ve teferruatı (Yenişehir Kaym.) .,! 609 
Polathanede tütün bakımevi ile müd. binası in,. \İoh. U. Müd.) 

.Y. 610 
Zeytin (Galatasaray Lisesi) ~· 610 
İıt. Üni•ersiteıi mrk binasında çatı kurşun\Rrının tamiri (İıt. Ü-

nivers. AEK) .~: 610 
Yulaf ve pirinç (Tophane Lvz.) ~\:. 611 
Kavak· İstasyon yolundaki tesviy ei tura biye inş. (Samsun Vil.) 

.\: 611 
Parke taşı (Sıvas Bayınd. Direk.) N. ()12 
Sabun (Marmara Ussübahri Komut.) N. 612 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Ha niş: "No." işareti 'h ıı hın i ga:u-l-'ınizin sayısını göııtcrir 

• Seau , tııyaux, poelc ete. {Dir. l;en. Monopole11) N. 600 
Inst&llatıon clectrıque aıı lıı.bornlorre du muıee Toplc:apou (Dır. Trav. 

Pub lst.) N. 600 
ln!>lallation ele grılle (Dır. TPlephones lst ) N. 602 
Construclion batiment surveıllance douanif-re (Dir. Trav. Publicoı 

Guianlep) N. 602 
Reparntion d'un musce (Dır. Mus1>e Archcologie Ankara) N 602 

., du pont hirazlık (Vil. Samsoun) N. 604 
Constr. pavillon au lycee Afıon (Dır. Trav. Publ. Afıon) N. 604 

" ,, ,, ,, Diarbakir (Dır. Trav. Pub. Diarbakir) 60t 
Paletots courto; (Dır. Ecoles Arts lst.) N. 604 
Consl,.._ chaloupe (Min O f. Nat.) 607 

., maıson pour fonctionnıı.ire!I a Kutchulı: Yozg-at (Dir. Gen. 
Monopo es) N. 601 

lmpre!lsion de la revııe "Ayın Tarıhi" (Oir. Gen. de la Pre11e} 598 
• Tiıısus de coton et soıe (Dır. Ventes Douanes lst.) N. 595 
Reparation de chauss e s route Gulbahtchc-KPabouroun (Vil. lzı:nir) 

N. 597 
Toile americaine (Dir Gen. Monopoles) N. 597 
Rcparatıon batiment lcole Guzclyalı (Vıl. lr.mir) N. 596 
Selles (Coınmand. Gen. Gend. Ankara) N. 595 
Travaux de d~douıı.nemcnt da ıucre (S . .\. Commerce et lndustrıe T.) 

N. 594 
Conatr. h.ıngar, huandcrie, pavilloo ete. a Tchorlou (Mia. O~f. Na.t.) 

N. 574 
Caisseı pour clossiers (lntend. Tophıınt~) N. 609 
Tuyaux de fonte et accessoircs pour ııdduction d'eau (Kaymaknnıat 

Yeuichehir) N. 609 
Conıtr. bi.timcnt directorial et r~parıı.tion diıpenaaire de tabaca a 

Polathane (Dir. Gen. Monopoles) N. 610 
Olives (Lycee Galatasaray) N. 610 
Rcp des plombs de la toiture de l'Universıtc (Com. Ach. Universi· 

te lst.) N. 610 
Foin et ri:ı: (lntcnd. Tophane) N. 611 
Travaux de nivellemenl s route Kavak-Station (Vılayet Samıoun) 

N. 611 
Etabli de tour, presse hydrnulıque pour plier lf's tuyaux, machinc 

pour perforer. foyer tqectrique ete. (Ch. de Fer E.tat} N. 572 
Paveı (Dir. Trav. Pub. Sivas) N. 612 
Savon (Command. Naval Marmara) N. 612 

4 Les asteriııqueı ındiqucrıt une vente par voıe de surenchf'rc. 

N. B.- Les Noıt ındıqut>s en rcgard dcs articles ıorıt ceux du 
journal dans lequel l'aviı a paru. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KlSMI 

ı ııtı~ııı ıııı ı 

!ııııııil 11
1 

Bu akşısm 

saat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

Yazan: Türkçesi 
Henrik İbscn Se-nihaBedriGöknil 

İmtiyaz aabilti ve yazı itleri 
Direktörü: lnoail Cirit 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 

KOMEDi KIS.dl 

Bu akşam 

ıaat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi ·• perde 

Ynzan 
Von Schönthan 

Türkçeı.i 

S . Moray 

-
B 111ldığı 7er: ARTUN Baıuncvı 

Gahıl.3 Bili İr ı:nl Nn. 10 



Deuxieme Annee-- No. 613 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 .. tt 850 

12 
" 

,. 1500 

Etrung-er : 12 •oİ• Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESi 
--·-···--

16 

ADMINISTRA1 ı vı• 

Yogbourtchou Hı:- rı 

lt!r Etagc, N. 3-4 

Galata . P<"rchembe sısı~I 

Tel~phone: 49442 

Boite Po.stale N. ı26 1 

Pou,. la Publicite •' adreuer 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 

lu tanbul MÜNAKA~ 

Tableau Synoptique des i\.djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

------

Prix 
eatimatif 

CautioR. 
Proviaoire 

Licu d'adjudication et du 
Cahier des Chargea Jours Heure 

Constr•ıction-Reparation- Trav Publics·MaterieJ de Construdion--Cartographie 

Construction trois tours pour aurveillance au peni· 
tencier Sinop (aj .). 

Reparation etable (aj.). 
Construction bitiment directorial et atation a la 

place d 'aviation en face la fabrique de ciment 
(cah . eh. L. 6,28 ). 

Construc:tioı:ı batiment r cole Secondaire a Fatih 

,, habitationı pour fonctionnaires de la 
douane a Islah iye ( ai.). 

Gre a gre 

" 
Pli cadı 

3038 66 
125440 

Pli cach 38378 13 

Grc a gre 29225 35 

7522 -

Proeureur Gen. Rep. Siııop 28-2 38 15 -

Com. Perm. Vil. Sinop Ua mois a partir du 1-2-38 
Com. Ach. Adm. Exploit. Voies 2-3-38 14 

Aeriennes de L'Etat Ankara 
Dir. P.T.T. lst. et Ank. 
Dir. Trav. Pub. lzmir 

Dir. Trav. Pub. lst. 28-2-38 15 -
(rectif.) 

Dir. Trav. Pub. Gıu.iantep 9-3-38 14 -

Produils Chimiques el Pharmaceutiqucs · lnslruments Sa~i.~aires-Fourn~turc pour Hôpilaux 

Articleı de laboratoire et in1trumentı de cbirurgie: Pli cach 6150 - 461 70 Chef Medecin Hôpital Model Ankara 3-3-38 
235 lota Office Sa11itıire lat. 

Sect. Commer. Fabr. Milit. Ank.et lst. 23·3 38 Acide azotique : 450 tonneı 
Glycerine : 135 t. 
Glycoolle : 11 toaanes - Nitrate d'amoniac : 30 

tonnes-- Cellulose de boiı : 25 tonne1- Dini· 

tritolool : 2 t. 

Electricite·Gaz-Chauffagc Cenlral {lnstallation et Materiel) 

lnstallation electrique a la ville F ethiyc 

Moteur Dieıel ou ıazogene CV 60 moteur et 
dynamo ev 180 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuir~ . 

Pli cach 16301 05 

_....._ __________________ , ___ _ 
Uoiformes d'etc : 340 complets 
Con!ection de costumes : 59 complets 

Travaux d'lmprimerie- Papeteric 

Papier rose : 3 tonnes ld . bleu : 6 tonneıı Id . 
blanc 5 tonnes - ld. rouge : 1 tonne - ld. 
iaune : 500 kg. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Colı.e (po..ır hôpital Haydarpacha) : 100 tonne1. 
Benz:ine : 800 bidons 

IJivers --- -

Plı cach 18749 50 
Gre a g-rc 

Publiquc 2100 -

" 
le bid. 3 32 

1222 58 

1407 
34 51 

158 -
200 -

,, 
,, 

21-3-38 
18-3-38 

Municipalite Fethiye Sirkedji Maisoıı 21·3-38 
de Commerce et Transport Fethiye 
Societc Electrique et d'Eau Elaz.i:ı 

Com. Ach. Com.m. G . Surv. Douan. lst. 7-3·38 
Com. Ach. Faculte Foresticre a Bah- 18-2-38 

tchekeuy Buyukdcre 

Section Commerciale Fabriques Mil\· L0-3-38 
laires Ankara el lıt. 

Com . Ach. Command. lat . Findildi 
Com. Ach. Miniıt. Agriculture Ank. 

2-3-38 
11·3-38 

11 -

14 -
14 
14 -

16 -

11 ·-
14 

14 -

15 -
15 -

Reparation charrettes : 112 p . (aj .) 
Concours pour la composition des livreı alpha bc

tique des annees scolaireıı 939-40-940-41-941-42 
Fil de coton jaune No. 12 2 : 500 kg. ld. blanc 

No . 10 2 : 6000 kg. 

Grc a gre Com. Perm. Vil. Sinop Un moiı a partir du 1-2-38 
Min . de L'lnatruction Publique Jusqu'au 15-8-38 

Fil No . 2,5 : 3 lonnes- No. 3 : 17 tonlles- No. 

8 : 10 tonneıı. 

B) Adjudications a la sure~here 
Vi11 , boulo111, accessoires d'auto radiateur, tissus 

ete. ete. 
Fumier : 200 voitures. (aj .) 
ConceHion cie la peche du lac Kutchuktchekmedjc 

pendant 3 ans. 
Canevaa : 498 k . 

·-~-

Publique 

Publique 120 
,, 10261 20 

·Gre a gre 

Sect. Commer. Fı-. br. Milit. Ank. et lst. 14-3-38 

" 
16-3-38 

Dir. Ventea Douanes lstanbul 

9 -- Comm. Ach. Coınmand. l&t. Findikli 17-2-38 

769 59 Defterdarat Ista nbul 2·3 38 

15 % Com. Ach. Econam. Monop. K.tache 24·2-38 

MM. Les fournisseurs et entrepreneurs de l'Etat 
Lisez s. v. p. en 3 eme page l' annonce de la Firme 

14 

14 

15 
14 -

10 -

E. 1. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh qui vous interessera 

Avis fficiels 
QW#I@ 

De 1' Administration Generale ~~ 
Chemins de Fer et des Ports de l 
Deı traverses en hetre, objeta de deux listes, OO~~ 

leurs e.timatives et garanties proviıoires sont indiQıl~ 
t h t · · d' d · d ' · ı· eh ete aeron ac e eeı par voıe a JU ıcatıon aous p ı ca 

22 Fevrier 1938 iı 15,30 h. au local de l'Administrati011 

a Ankara. ; 
Ceux qui desirent y prendre part doivent rernettre 

ıidence de la Commission le jour de l'adjudication jıı5q 
h. leurs offres, leı garanticı provisoires indiq uees el1 

chaque liste, ~ea certificats exigeı par ln loi et un '~et 
competence delivre par le Ministere des Travaux Pııb!~J 

Les cahiers des chargea sont en ventc au prix de .
1
' 

Caiısea d ' Ankara, de Haydarpacha, d ' Eskichehir et d d,ı 

Noı de listeı 

1 
Jl 

Espcce 

Hetre 
,, 

Quantite Valeurs 
0 

estimatives P' ~ 
Pi ece 

l J 1000 
33000 

Lt9s ~ 
324120 ı~· 
H4710 

• 
* * 

700 tonnes de cok:e pour fonderie, d 'une valeur est\,ı 
24500 Ltqs. seront achetees par voie d'adjudication 5~~ 
chete le Jeudi 24 Fevrier 1938 iı 15,30 b. an loçal de 1 

ration Generale iı Ankara. 1 
Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre 1 

aidence de la Commission le jour de l'adjudication jıı•q 
h. leurs offres, une garantie provisoire de 1837,50 Ltıt5' 
tificats exiges par la loi et un certificat de competeııce 
par la Ministere dea Travaux Publics. ; 

Leı cahiers des charges ıont diıtribue gratuitemeııl 
1 

par le Senice deı Approvisionnements et a Haydarp•f 
Bureau de Reception. t771) 

"' "' "' t 
La mise en location par voie de marchandage e 

conditions du precedent avis, du buffel, de la bu vett~ 
que de vente des journaux et du casino se trouv•11 

gare d'Ankara a ete ajournee au lundi 28·2·1938. t1 
Les soumissionnaires doivent presenter les docuıne11

1 
sant leur competence et capacite financiere ainıi qoe 
tite jusqu'au soir du 23-2-1938 iı la commisııion de l• .. ~ 
Exploitation a Ankara et iı la Direction de la Pret111e 
tation iı Haydarpacha. Les cahiers des charges ıeron~ ;ti 
tuitement, par les memes departements, a ceux quı 11 
deraient. (72 

Perşembe 17-2-938 

Boru tezgahı, torna tezgahı, kollu testereler, arzani tJı' 
gahı, çentroloma tezgahı, hidroHk montajı, presi. ~ 
makinesi, elektrikli perçin makinesi, hidrolik b0

' 

presi (OD yol.) .\~ 572 t'' 
Çorluda yap. "F,, tipi hangar, hamam, m•1tfak ve s0 

(MMV) .\~ 594 
Bir sene zarfında ecnebi memleketlerden İst. limanın•, -
olan şebekelerin gümrüklenme işi (Türk Endüs. ve 'fe 

.\~ 594 
Tevhit ıemeri (Jndr. Gen. Komut.) .;\ : 595 
Güzelyah ilkokul kurağı yap111 (İzmir Vil.) .Y 596 
Amerikan bezi (İnhia. U. Müd.) .\: 597 (1 

1 Gülbahçe-Karaburun yolunun arasında şose onarılrn•91 

layeti) .\: 597 
"' Safi ipek mensucat (İat. Gümr. B•şmüd.) .\ :. 5n8 . f · ı "Ayın Tarihi,, mecmuaları_n tabı (Matbuat U. Müd.) ·'' 

. * Kova, soba, boru v.s. (lnh. U. Müd.) .,; 600 . tl'ı 
Topkapı müzeıti kimya laboratuvarında elektrik tesı•· 

Müd.) ·'~ 600 Je; 
Müd. Mrk. binası arkaaındaki arsada mevcut duvar 

maklık yap. (İst. Telefon Müd.) .\~ 602 uz 
Gümrük karakolları ioş. (Gaziantep Nafıa Müd.) S 6 

Müze tamiri (Ank. Arkeol. Müzesi Dir.) N• 602 
' Kirazlık köprüıü tamiri (Samsun Vil.) .\~ 604 (iiJ4 

Afyon lizeainde yap. tamirat (Afyon Nafın Müd.) ~.. ) 
Diyarbakır liıeıinde pavyon i nş. (Diyarbakır N. Mocl· 

' Kı.a palto (İst. Bölge Sanat Ok.) J\: 604 
Şalop imali (MMV) .\~ 607 iıs~· ~ 
Küçük Yozıatta yap . 3 odalı memur evinin inşası 

·'~ 601 

(Lire la ııuite ea 3me pare) 


