
kırı . 
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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuru1 

3 A YLIGI .t50 
6 " 850 

12 ,, 1500 
Ecnebi memleketin için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

CUMA 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

• 

lDAREHAN. 
Yoğurtcu han, ı ci kat 

No .• ~ ve 4 

Gala h' Perşembe f'dZ lrı 

iLAN ŞARTl ARI 
İ Jnrehanemi de görüşü ÜI" 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
T clefon : 49442 

Posta kutu u N. 1261 

Umum üteahhit ve Üccarları Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi -- _..,_ __ _.._u__ -------........ ---------=- -~----·'"-'>-----... 

Muhm. ben. Teminat Müracaat yeri Cinsi 
-------~~~~~ 

~) ~ünakasaıar 

lcı\'.ıat 1· 
, a1"ırat, 

Mıırıisa Hocalıd k. .. - - ı . . n d 
,, a ·argır goçmen ev erı ınş: a . 

G " n n • " 12 ,, 
" Ümülceli 12 ,, ,, " " " 

,, " ,, ,, ,, 12 ,, 
ıı Mütevellı 13 ,, " ,. " " ,, 

Cu~r-k " " " " " 12 " 
/\nk u muhafaza binasının tamirı 

ş kli 

aç. eks. 
,, 

" ,, 
" 

kapalı z 

n 

9744 28 
8994 7'J 
8994 72 
899-1 72 
9744 28 
8991 72 

700 6S 
26408 1 
1S38I 60 

l\at~j Ç~nkaya jandarma bölüğü inş. (şart 132 kr) 
Şos': ~-Tar uııı iltisak yolunda yap. 1544,50 m. 

&11Yiik ıle bir menfez inş . 
çekıncce-Hadımköy yolunun tamiri kapalı z. 119923 19 

~trik-Havagazı-Kalorifcr (tesisat ve malzem~si) 
~Ustaf 

ko a Kemalpaşa kasab:ısının elcktrık tesisatı (lo· kapalı z. 44682 -
Bak mobil, alternatör tevı.i tablosu ve demir dcrekler) 

it 1 fd Çıp ak tel 1, 5, 4, 6 m m lık: 1000 kg. nç. eke. 1050 

~tasiye·Yazıhane Lev. ztmı 
ı\Yarl 1 t . -

an erlın: 30'l k .• kadra : 800 k. aç eks. 902 

Nak1· 
.. 

1Yat- Boşaltma-Yükletme 
t ----dırlled 

rııı e yaprak tütün ambarlarından şehır istasyo· 
ırkta Yaprak tütün nakli: 280 t. 
}' •relide yaprak tütün ambarlarından şehır istas· 

lı.ıı::una Yaprak tütün nakli! 340 t 

tas Urguda yaprak tutün ambarlarından şehir ıs· 
~ab Yonuna yaprak tütün nakli: 35 t. 

y:Cskide yaprak tütün ambarlarından şehir ietas· 
lJ~urı~U~a !aprak tütün nakli: 35 t. 

tas 0 PtUde yaprak tütün ambarlarından şehır ıs· 
l\aşa~:nuna yaprak tütün nakli: 250 t. 

rıu a yaprak tütün am arlarından şehir istasyo· 

1-fll}'r:~ Yaprak tütün nakli: 50 t. 
t

118 
olu a yaprak tütün ambarlarından şehir is· 

~'1alk Yrınuna yaprak tütün nakli: l l t. 
:ro:rada yaprak tütun ıımbarl rından şehir ıstas

Şttkö Una ~aprak tütün naklı: 4 t. 
rıu/ Yaprak tülün ambnrlarındlln şehir ista&yo· 

a Yaprak tüliin naklı: 105 t. 

~ B,sk··ı 

aç. eks. 140 

,, 102 -

" 
56 -

" 
31 

" 
175 

" 
240 -

" 
'.l9 -

" 
38 

" 
241 

53 
1980 61 
1153 62 

894 24 

3350 

67 65 

Manisa iskan Müd. 

n 

" 
n 

" ,, 
Edirne Nafıa Mud. 
Nafıa Vekiiletı 

Seyhan Vil. Daımi Ene 

lstanbul Belediye i 

Mustnfakernalpaşa Belt>d 

D. D. yolları Sirkeci 

Devlet Basımevi Dır. 

Edirne lnhi arlar Raş mud. 

,, 

" 

" 

" 

" 
,, 

" 

" 

İnhısnrlar U. Müd. 

Gün 

24-2-38 
24-2-38 
24-2-38 
24-2-38 
24-2-38 
24-2-38 
24-2-38 

2·3-38 
9·3-38 

4-3-38 

4 4-38 

5-3-38 

4-3-38 

'.l8-2-38 

28-2-38 

28-2-38 

28-2-38 

28-2-38 

28·2-38 

28-2 38 

28-2·38 

28 2-38 

7-3-38 

Saat 

14 
14 
14 
14 

--

14 -
14 -
15 
ıs 

11 -

15 -

16 

10 -

15 

14 -

14 

14 -

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 -Su . u: 2 ad. 
ıaaıe .. 

lOo k 81 •çın ağızlılo: font boru: 475 ad.-190 m. 
60o tıtru - 704 ad. 2112 rn . &O kutru ~00 :ıd. -
Vant ın. 70 kutru-211 ad. 633 m. 60 k ulru - vanıı, 

paz. 

" 
Afyonun K raaq .. llı Köyüne 20 2-38 c k.:ıdar 

isale E-:iil. İçme Suyu in-

Loko uz dır ek ve süzgeç 
ınorf c .... ,ta 1 alev borusu 4 700 boyunda: 500 11d. 

ru ' soınun, yuvarlak çelik, demir saç, demir bo-
Pııı:ı d- 1 d k k I I I f boy 

1 
' uz pu , ron ela soğu tut a , mu ıte ı 

tel "nr, kumand kablosu, bakır boru, yuvarlak 
l\ıl Çelık boru 

e matı;· F. ınesi: 1 ad. (temd) 
·tzak z 
t:~t, Sebze v. s. 
b tlıtık· 17 
llu~-d t. v g ıı.y: ıooo 

Ulaf: 170 t. 
Pır,,. t. 

"Ç: 7 
O l. (temd) 

b) ~--
·~uz eler 

At . ~ 
llıınyu 

tntrı ın Var k sulu pnt halinde glükoz, pamuk 
Boş t ııucat, otomobil akaamı v.s. 
Boş erıeke: 1100 d. 
I\~ Ya~ v obnt f .e Peynir teneke i: 1422 ad. 
Y •:t:ıh Olın: 696 çift-fotin: 25 çıft-yemenı: 16 çift 
s,,k,:ni~ ~i.trin v .s. 

R'llız tayı: 6 baş 

aç. eks. 

aç. eks. 
kapalı z. 

" 
paz. 

aç. art. 

paz. 

" 
" aç. art. 

n 

2232 50 
lllOO 

1550 -

8SOO -
10500 -

55 -
21 33 
~S3 70 

120 -

117 -

141 -
4500 

637 50 
787 50 

8 25 
3 20 

38 

Sayın Müteahhitler I 

şaat Kom. 

D. D. yollaıı Sırkecı 
THK Ankara Şubesi 

Harita Genel Dir. Ank. 

Yuk&. Miıh. Mckt. SAK 
Çorlu Kor SAK 
Ankara Lvz. SAK 

" 

lst. Gumruklerı Başmud . 

Tophane Lvz. SAK 

" 
" lst. 4 cü icra Memur. 

Karacabey Hara 1 Oir. 

- . 

5.3 38 
23-2-38 

25-2·38 

i 1-3-38 
7-3·38 

22-2-38 
22-2-38 

22 2-38 
22-2-38 
22 2-38 

19, 26-2-38 
21-2-38 

11 -
15 

14 30 

14 
16 -
15 -
14 -

14 15 
14 -
14 30 

- -
ıs -

tı ~iin ·· · h cu sayfamızda sızı alakadar eden "E. 1. Du Pont de Nemours et Cie de Newburg ,, 
firmasının ilanını li'ıtf en okuyunuz. 

İn~aat · fa 1 '"at-Nafıa ısl~r' ve 

Mahalli 
Manisa 

Ev 

adet 
Manisa Hocalı 13 

" 
" ,, 
" 
" 

12 
Gümülceli 12 

" ı 2 
Mütevellı 13 

" 
12 

Yekfm 74 

İskan Direktörlüğünden: 
Nevi Beherinin keşif 

bedeli 
lir kr. 

kargir 749 56 

" " " 
" " " ,, " ., 
,, ,, " 
" " " 

esı- larit t 

Umumu 
lira kr. 

9744 28 
8994 72 
8994 72 
8994 72 
9744 28 
8994 72 

Yukarıda yaz1h yerlerde kargir olarak inşa edilecek 
göçmen evlerinin 24.2.38 perşembe günü saat 14 de Ma
nisa iskan müdürlüğünde <'şağıda yazılı şerait dahilinde 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

1 - İşbu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde bü
tün malzemesi müteahhide aıd olmak üzere anahtar tes· 
limi suretile ihaleleri yapılacaktır. 

2 istekliler beş evden aşağı olmamak şartile pey 
sürebilir ve yukarıda yazılı kıymetler üzerinden yüzde 7,5 
depozito • kçesini teslimi vezne etmeleri veya banka 
mektubu ibraz etmeleri mecburidir. 

3- Evlerin 24.5.38 giiniine kadar tamamen ikmali ve 
teslimi şarttu 

4- Bu evlere aid ke~ifn me, fenni ve idari ve mü· 
nakasa şartnnme:;iı i Manisa i kan müdürlüğünde görebi
lirler. 

5- Eks'ltmeye girecekler umum tarifata göre vesai
kini komisyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına ri
ayet etmeleri ilan olunur. 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

İbrice Gümrük muhafaza binasının tamiri keşif ve 

ve şartnamelerine göre on b gün müddetle eksiltmeye 
konulm ştur. Keş'f bedclı 700 lira 65 kuruştur. Bu ışe 
aid keşif ve şartoam .. leri Edirne Nafıa müduriyetine ınü

r. ca tla görülüp okun bilir. İsteklilerin bu işe girebile· 
ceklerine dair Edirne Nafın müdürlüğünden alacakları 
ehliyet kağıtlarile 918 senesine mahsu Ticaret odası 
vesikalarım ve yüzde 1,5 nisbetinde 53 liralık teminat 
akçelerile ihale günü olan 24 şubat perşembe günü saat 
15 te Edirne nafıa nüdürlüğündeki komisyona müracaat
ları ilan olunur. 

Seyhan Vılayeti Daimi Encümeninden: 

ksiltmcye konul n i : K ırais lı· Tarsus iltisak yolun· 
da yapılacak 1544.50 metre uzunluğunda şose ile bir 
menfez inşaatı 1 e'iif tutarı olan 15381 lira 60 kuruşla 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakını görmek istiyenler Nafıa Dairesine mü
racaat edebilirler. 

Eksiltme 9.3.938 tarihine musadif çarşamba günü saat 
11 de Vilayet Daimi Enci.ımeninde yapılacaktır. 

eksiltmeye girebilmek için 1153 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat verilmesi ve Nafıa Vekaletinden verilmiş 
müteahhidlik vesikası göstermeleri lazımdır. 

İstiyenler teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir aaat evveline kadar Vilayet Daimi Encümeni 
Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Pos· 
ta ile gönderilen tekliflerin dış zarfı m~hür mumu ile 

iyice kapatılmış olacaktır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

~nfıa \ ek:tlctinden: 

Ek iltmeye konulan i : ı\nkarada Çanka a jandarma hö
lüğü ııı .... aatıdır. 1\. il it d lı 2ô t.08 lir t 2 kuı ıı-,tur. 

Ebiltme 2.'t938 çar~aınlıa ~ünü ~a l l 5 te '\ ıfıa , u· 



Sayfa 2 
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leti yapı i:sıleri ebiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu
Jile yapılacaktır. 

Ebiltme şartnamesi ve hıma müteferri evrak 132 kuruş 
heclcl mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alına· 
hilir. 

Eksiltmeye girebilmek içiı. isteklilerin l 980 lira 61 ku
ı u:;; muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden alın
ını:? yapı miHeahlıidliği vesikmn göstermesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublannı yllkarda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
\'ermeleri lazımdır. Po::.tada olacak g;ecikmder kahul edilmez. 

• • • 
Büyükçekmece-Hadımköy yolunun tamiri. Bak: İst. Beledivesi 

ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Mustafakemalpaşa Belediyesinden: 

' Nafıa vekaletinden musaddak projesi mucibince yapı- , 1 

M0NAKASA GAZETESİ 

mahalli İnhisarlar idareıine yüzde 
müracaatları ilan olunur. 
Mahal Muham. kilo 
Edirne 280000 
Kırklareli 340000 
Lüleburgaz 35000 
Babaeski 35000 
Uzunköprü 250000 
Keşan 50000 
Hayrebolu 11 ()()() 
Malkara 4000 
Şarköy 105010 

Müteferrik 

7,5 güvenme paralarile 

Mu ham. nakliye Ücreti 
140 Lira 
102 ,. 
59 
31 

175 
240 

29 
28 

241 

" 
" 
" ,, 

,, 

" 

Devlet DemiryolJarı ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

dadır. İlk pey parası 4500 liradır. İstekliler şartnaıııt 
evsafını Anlrara ve İstanbul Levazım Amirlikleri Sa 
ma Komisyonunda ve Çorluda Kor Satınalma Komi 
nunda i'Örülebilirler. İstekliler kanunun 2 ve 3 ' 
maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve ss• • 
bir saat evvel teklif mektublarını Çorluda Kor SatıJI 
Komisyonuna vermiş bulunmaları . 

--
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

1- Ankara garnizon birlik ve müeueseleri ihtiyacı ol•0 • 

bin kilo pirincin kapalı zarfla ekıiltmesinde talip çıkmadığı 
22-2-938 ıaat 14 de Ankara Lv. Amirliği Satınalma Korni•Y 
pazarlıkla ekıiltmesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 10500 lira ilk teminatı 787 lira 50 lı~ ' 
tur. Şartname ve nümunesi komiıyonda görülür. Kanuni "' ' 
ve teminatla komiayonda bulunulması. • 

Muhammen hedeJi 2232,5 lira olan her biri 4,700 bo- , 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: yunda 500 adet lokomotif alev borusu açık eksiltme usulile 

5.3.938 cumartesi e:ünü saat 11 de Sirkecide 9 uncu isletme Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 11 
~ " ' . rr• ' binasında mubayaa komisyonunda satın alınacakttr. Bu işe , kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. llk teminatı 141 1

• 

lacak olan Mustafakemalpaşa kasabasının elektrik tesisa- 1 
tınan 10 bin lira keşifli santral bina inşası 3275 lira be-

1 
deli keşifli direk belediye hrafından temin edilecektir. 
Mütebaki 44682 lira bedeli keşifli projede mevcud loko
reobil alternatör tablo tevzi demir direkleri ve şebekesi
nin diğer teşisatı münakasaya konulmuştur. ihale 2490 
sayılı kanona tefvikan nisanın 4 üncü günü saat 16 da 
Mustafakemalpaşa belediye encümeninde kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 

' beher kilosunun muhammen bedeli il kuruştur, Ekıiltıne•1 
• 

girmek isti yenlerin kanuni vesikalarik birlikte ve yüzde 7,5 ı mart 938 tarihine rastlıyan cuma günü ıaat 14 te yapılaca 
ı nisbetinde teminat akçelerile komisyona müracaatları ilan ş · · - k · ı · b - k ·1t · e I a-rtnamesını goı·me ısteyen erın ergun ve e ıı mesın d 

olunur. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmek· I ceklerin belli i'Ün ve saatte Gümüşsuyunda mekl:eb binası 

Bu işe girmek istiyenler yüzdt! 7,5 n · sbetindeki tutarı 
olan 3350 liralık muvakkat teminatlarile birlikte kanunun 
tayin ettiği ve şartnamede tasrih edile vesika larile bir· 
likte ayni :-.-ün ve saatte belediye encümen reisliğine tek
liflerini vermeleri lazımdır. 

İstekliler fenni şartname ve projeleri belediyede göre· 
bilecekleri gibi bedeli mukabilinde İstanbulda Galatada 
Selar!ik Bankası 4 üncü katta mühendis Hasan Haletten 
alabilirler. 

İhale günü saat 16 dan sonra gelecek telegraflar pos
ta gecikmesi dahi olsa kabul edilmez ve istenilen veın· 

kaları noksan olanların teklifleri reddedilir. 
Talib olanlar yalnız lokomobil için ayrı elektrik kıs

mı için ayrı teklif verebilecekleri gibi tesisat heyeti u· 
umumiyesine de talib olabilirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 1050 lira olan 1000 kilogram 1, 5, 
4, 6 m m lik bakır çıplak tel açık eksiltme usulile ve 
5.3.938 cumartesi giinü saat l O da Sirkecide Dokuzuncu 
İşletme binasında Satmalma Komisyonunda mubayaa edi
lecektir. Bu işe girmek istiyenlerin kanuni vesikalarile 
ve yüzde 7 ,5 teminat akçeleri le Komisyona müracaatları 
ilan olunur. Şartnameler Komisyondan parasız olarak 
verilmektedir . 

ı"atbaa işleri, Kırtasiye?_ ~~~ıhane Malzemesi 

DevlPt Bac;ımm i Direktiirliiğünclen : 

~lıkıları Talııniııi o /.) pey 
Crn~i kilo tutan ,lk\:esi 

A)arlı ,l!l te I 1i rı :~oo ) 902 lira 67,65 lira 
\.C kadrat 800 ) 

Devlet Bas11111>vi ir:in :füO kilo ayarlı antcrlin ile 800 ki· 
lo kadrat açık eksilt~eye korımu:;;tu'r. l:ıteklilcrin pey akt;e· 
)erile 1 .3.9~8 cuma günü saat 15 de Basımevi idare komis
yonuna müracaatları. 

Şartname parasız olarak direktörlükten alınabilir. 

r~~akliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

Edirne İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Edirnede yaprak tütün ambarlarından şehir istasyonu· 
na, Uzunköprüde ambarlardan istasyona, Keşanda am· 
barlardan Uzunköprü istasyonuna, Hayreboluda ambardan 
Alpullu istasyonuna, KırkLuelide anbarlardan istasyona, 
Lüleburgaz da anbardan istasyona, Babaeski anbardan 
istasyona, Malkarada anbardan Tekirdağında vapura ve 
Şarköyde anbarlardan vapura naklolunacak 937 yılı ürü
nü yaprak tütün miktariyle muhammen nakliye ücretleri 
aşağıya yazılmıştır. Mevcut şartnamesi mucibince nakliye 
ücretleri 15.2.938 salı gününden itibaren 14 gün müd
detle 28.2.938 pazartesi gününe kadar açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu mahallere hariçten gelecek veya harice gidecek 
her hangi bir eşyanın da nakliyatı kabul edecek olan 
müteahhide ait olacak ve aynı fiatla nakledecektir. Ta
libleriıı yevmi mezkfırda saat 14 e kadar Edirue veyahut 

tedir. ' }indeki komiıyona müracaatları ilan olunur. 
1 

Afyonun Karaadili Köyüne İaale Edilecek İçme Suyu 
İnşaatı Komisyonundan: 

Afyon viliyetinin Karaadilli köyüne isale edilecek içıne suyu 
inşaatına lüzumu olan aşağıda gÖlterilen Font borular ve aksamı 
İstanbul iÜmrüğü teslimi olarak pazarlık suretile sa tın alınacak 
tır. Malzemenin 15.4.938 tarihinde teslim edilmesi şarttır. Talib 
olanların teklif edecekleri gümrüksüz fiat ve şeraiti 20.2.938 ta• 
ribine kadar Afyon belediye reisliğine bildirmeleri ilan olunur. 

İsim Aded Metro Kutur 
Ağızlıklı font boru 4 75 1900 100 

,, ,, 
" 704 2112 80 

,, 
" n 200 600 70 

,, n n 211 633 60 
Bundan başka lüzumu miktarda vana, vantuz, dirsek, süzgeç 

gibi aksamı hususiye de alınacaktır. Talib olanlar tafsilat ala 
biHrler. 

Türk Hava Kurumundan : 

Planör inşaatı için muhtelif cins ve mikdarda civata 
ve somun, yuvarlak çelik, demir saç, demir boru, pim, 
düz pul (rondela}, soğuk tutkal, muhtelif boyalar, kuman
da kablosu, bakır boru, yuvarlak tel, çelik boru satın 
alınacaktır. 

Listesi ve gartnamesi hergün Kurum Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. 

Bu işin muhammen bedeli sif İstanbul 1600 lira, ilk 
teminatı 120 liradır. 

İhalesi 23.2.938 çarşamba gunu saat 15 te Kurum 
Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin vesikalarile birlikte belli gün ve saatte 
hazır bulunmaları. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Harla Genel Direktörlüğü fotografanesi için alınacak 
bir adet Freze makinesinin eksiltme günü olan 15.2.938 
salı günü talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 
maddesine tevfikan on gün uzatılarak eksiltmesi 25 şubat 
938 cuma günll saat 14,30 a talik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 1550 lira ve muvakkat teminatı 
117 lira olan bu Freze makinesine aid fenni şerait ve 
evsafını öğrenmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gi
receklerir. de 25.2.938 cuma günü saat 14,30 da Cebeci· 
de Harta Genel Direktörlüğünde Sahnalma Komisyonuna 
müracaatları. 

• * • 
500 k. ile 300 k. çekerinde 2 adet baskül alınacaktır. 

Bak: İnhisarlar U. Müd ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harb okulu hayvanatı ihtiyacı için 170 ton yulafın kapalı zarf· 
la eksiltmesi 22.2.938 saat 15 te Ankara levazım amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 8500 lira ilk teminatı 637 lira 50 kuruştur. 

Şartname ve nümune;i komisyond• görülür. Kanuni vesikalar 
bulunan teklif mektublarının saat 14 e kadar komisyona veril· 
mesi. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

3 Kor Birlikleri ihtiyac1 için 300 ton yumuşak ve 700 
ton serl olmak üzere ı 000 ton buğday kapalı zarfla mü· 
b ıyaa edilecektir. İlıalesi 7.3.938 pazartesi günü saat 16-

ı ~- ' ·--

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

(Dünkü nushadan d 0 vam) 

MKN 2150 TO muhtelif M ve NKS 14 K 800 G 21 L 8 KD~ 
boratuvar eşyasından cam ltalon MKN 8845 LC 42 M ve 
41 K 16 L 15 KD demirden asansör için galvanizli kapı ~ 
2154 AZI 288 M ve NKS 28 K 52 '1 67 KD transformatör . 
8386 bili M ve NKS 15 K 128 L 66 KD pamuktan işlemelı 
tak ve sofra takımı işlemeli MKN 8286 bilii M ve NKS t8 ~ 
500 G 1002 L 29 KD pamuk ile karışık dantela MKN 9827 O 
l 6 M ve N 689 K 202 L 85 KD asbestos levha MKN 9828 , 
51 54 M ve NKS 458 K 147 L 6 KD acbestos levha ihale ı~ 
30°.3.38 MKN 9892 TS 3734 M ve NKS 28 K 87 L 1 KD pi'' 
musluk cilalı MKN !08 ASA 9416 49 M ve NKS 2380 K 4z6J 
89 KD boyalı teneke levha MKN 131 GK 2682 85 M ve NKS 
K 3847 L 94 KD sun'i ipek ipliti MKN 134 BM ı7 19 M "'e~ 
KS 315 K 871 L 10 KD ipliği boyalı pamuk mensucat rd 
9890 LPW 1531 M ve NKS 151 K 64 L 28 KD maden parla 
ğa mahsus müıtahzat MKN 133 BM 17 19 M ve NKS 88 K 
L 67 KD fasoneli merserize pamuk measucat 1549 sayılı kaıı 
mucibince başlarında yazılı günlerde ve tam saat 13 te 2490 
yılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye cd. gü111'

1 . d al 
satış salonunda açık arttırma ile satılacaktır. istekliler en ııı e 
unvan tezkeresi ve düzahn değeri nisbetinde yüzde 7,5 pey ak~, 
makbuzu aranır. Şartnameler hergün dairede görülebilir. ·ıı 
akçeleri herglin aranır. Yalnız ihale günlerinde pey akçeleri 

0 
taın saat 12 ye kadar vezneye yatırılabileceği ve bu saatten•, 
ra kat'iyen pey kabul edilmiyeceği ve peşin para ile mal alı1 
isteyenlerden unvan tezkeresi aranmıyacağı ve bu gibilerill tı 
miaatlarını usulü dairesinde malın değerini teminat olarak 19 

maları ve ihaleden sonra ihale bedelini derhal vermeleri ı.aıı 
dır. Açık arttırma günlerinde ayrıca müteferrik eşya ıatıtlar• 
vardır. Bunların listeleri satış salonu kapısında aııhdır. 

Bitti 

lslanbul Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundall: 
~ 

~lalı epe A::ıkeı i lise::ıirıJe mevcut 11 O adet ho:;. telle·~ 
22.2.9J8 salı günü ~aat 14, ıs de Tophanede l::ıLanl..ıul W

1 zım amirlilri satıualma komi:svonııııda pa:aırlıkh satılacn~1

1 ~ , ı. e 
Tahmin bedeli 55 liradır. Teminatı 82;) kuruştur. Teneı'e 
okulda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelı11 
leri. 

* 1..:"k ·ı 1 . ·ı·~· l i t
6

14;1 * ~' .,ıır ecu e evmmn amır ıgı an ıarınc a mevcu ıl 

adet boş yağ ve peynir tenke~i :22.2.938 ::-alı ~ünü saat 1 l r 
Tophanede Levazım amirliği satınalma komi~yonunda p~1ı5 • 
lıkla satılat:aktır. Hep:;İnin tahmirı bedelı 21 lira 33 ktı~~~ 
tur. 'fominatı 320 kuruştur. Tenckeh~r anbar<ia görüleb1 

İstek.lılerin belli ::>aattc komi:syona gel mel eri. 

• * • Y ~de~ ~ubay ~~ulu~da mevcut __ olııp köh~eye -J!I~~ 
lan 696 ç1fl fotın 25 çıft çızınc 16 çıft yemem 22 ..,., 

8
1 

salı günü saat 14,30 Ja Tophanede levazım amirliği satı'\, 
ma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahıJl 
bedeli 253 lira 70 kurn~tur. Teminatı 38 lira 6 kuruşttıf·J' 
Fotinler okulda görülebilir. isteklilerin belli saatte ko111 

yona gelmeleri. 

İstanlıul 1 üncii ina ınoınurluğunrlan: 
t' 

Para ya çı•vrilme::ıi karar verilen yazıhane vitrin Vt' ;,ıti' 
1 

nin birinci açık nrttırması 19.2.938 tarihine tes2rlüf ed~I· 
cumartesi günü ~aat 9,~0 da İstanbulda birinci vakıf lıan 111.~ 
30 nu •ııarada paraya ı;enilecek ve kıymetinin yüzde 75 1 İ' 
bulmadığı takdirde 1kinci açık arttırması dahi 26.~.938 1111 

hine tesadüf edcıı <'ıımartcsi giinü aynı mahal ve saatlt' y· 
pılanığı ilftıı olunur. 
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MÜNAKASA GAZETESi 

··~ 

'J S U N A R : 5(10 kilo çekerinde 1 adet baskül 

·ı . 300,, " 1 ,, " 
': ~@fruşat: , ... l 1- Yuk ırıd 1 tutma kabiliyeti yazılı 2 adet baskül 

: Kıyas kabul etınez nefasette döşeme· • · 
şartnamcsı mucibince pazarl 'da satın alınacaktır. 

lik ve dekorasyon malzemeıi, sofra ör- t 

tüleri, YIKANA.BİLİR perdelik TON- • ll- Pazarlık 7.lll.938 tari hine rastlıvan pazartesi günü 

S TiNE kumaşları. ı·ı saat 15 te_ Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
1 lhf'li M . • Alım Komısyonunda yapılacaktır. alzeme: imtiyazı Du Pont tarafından 

alınan " NEOPRENE n sentetik kauçu • Hl- Şartnameler parasız: olarak hergün sözü geçen 

il 
:ı c:aıtcilik 
•J 

tundan veya:1af kauçukdan yapılmış has· 

1

.

1 

Şubeden almabiHr. 

·:. . 
tahane Ye aıhhi bezleri, korseler için ku- lV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat-
maşlar,l:r:cilerln n Ordu Teıekküllerinin te yüzde 7,5 güvenm e paralariyle birlikte yukarıda adı 
kullanması için maıtalya yapılmuına geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (888) 1- 4 
yarayan kauçuklu menıucat. l l 

: Yıkanabilir ve ıu geçmez cild bezleri
ni gösteren muhteşem bir kollekaiyon : .

. 
ı lJ ve su geçmez kiğıdlar. 

Ç&k • Ot:omobil : Su ge;mez kauçuklu bez· 1:1 
leri, imtiyazı Du Pont fabrikasinca 

:ı alınmış "NEOPRENE,, sentetik kauçu- • 

ğundan yapılmış bezler ve macunlar. { 1 
l\yakkabı için hususi mallar : 

tı ç •• '· ant:ası ,, .. .. 
1 

~ilPkaıar ,, ,, ., ı·.j 1 
' Ot"ba ve bavul ,, ,, ,, 
1 

y ·tı ' ·ı tlı il§rnurluk için kauçuklu ku-
• i:lşlar : Asker v~ aivillere yağmurluk yapmağa y ı··:l ı, 
1 rar gayri kabili kıyas kauçuklu kumaşlar : ,. 
:l C u m ~ u r i y et O r ~ u 1 a rı l!l , 

MÜTEAHı İDLElf f~J I 
T aahhüd edecekleri m. llorın en yüksek cinslerini ve 

olanını bulurlar 

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

deı yaptırılacak deınir iskele pazarlık usulile ek iltmeye 
konmuştur. 

11- Keşif bedeli 2502.79 lira ve muvnkkat teminah 
188 li radır. 

lil - Eksiltme ~t.11.938 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü saat 15 te K abataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. iV - Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay

rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
vı isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B,, (699) 4 -4 

• • * 
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. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir . 

Sayfa 3 

~kolıı:~mik b~hran da d.eni~ _nakliyetında durgunluğu intaç ettlti 
ıç!n ~ırçok ~·c~re~ g~~ılerının hi.zmet harici edilmesine ıebebiyet 
verdı. En buyuk ıngılız ve amerıkan ıemileri hurda halinde 58• 

tıldı. Fakat bir müddetten beri barometre gene yükseltmeye baş
la~ı .. Ş~mdi dü.nyanı.D he.~ tar~fında İnfa halinde olan ticaret re. 
mılerının tonaJ yekunu uç mılyon tona yakındır . 193{) ••nesinden 
beri. bu, kaydedilen en yükse1t rakamıdır. İnşa halindeki gemi· 
ler: 341 vapur, 409 ş ilep ve 38 yelkenli gemidir. Bu 11ahada en 
ilerde olan m~mlekellerin bıışıdda 1.184.635 tonla İngiltere 
383,468 tonla Almanya, 334,530 tonla Japonya, 224.726 tonla Fe~ 
lemenk, 216,028 tonla Amerika gelmektedir. 

Müteahhitler nekadar vergi ödeyecekler? 

Maliye Vekaleti müteahhitlerin kazanç vergisi hakkında yeni 
bir karar almıştır. Yeni kararda, müteahhitlerden ne miktar ka
zanc vergisi alınacağı, iktisadi buhran vergisinın ne miktar ke
sileceği tesbit edilmektedir. 

Kazanç vergisi kanunda sayılan daire ve müesseselere karşı 

taahhütte bulunanlara ödenen taahhüt bedellerinden ister doğru· 
dan doğruya ister bir mahkeme kararile ödensiı;, vergi kesile· 
cektir 

Müteahhit tarafınc.inn taahhüt bedelleri dolayı.sile açılan dava· 
larda, eğer müteahhide bir para verilmesine mahkemece hükme
dilirse, bu paradan vergi kesilm asi icap edecektir. Kesiş, kazanç 
ve buhran vergileri çıktıktan sonra kalan miktar üzerinden yapı· 
lacaktır. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'İstanbul j 

17 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Blc tendre) 
Buğday sert {Blc dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orgc An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiglc) 

2 

Peynir kaşer (Fı omage kachcreJ 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır ııarı (Mai's jaune) 
Kaplıca 

Güz Yü nü 

- 1938 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus\ 

5 28 -
5 25 -

.. 6 -
4 17 50 
4 25 

4 

6 8 -
5 32 50 

4 6 -

4 35 -

4 10 

hilhas a kauçuklu kumaşların şartnamesine en uygun 1::) 

Müst:ehlikler: Ekon(lminizi teminediniz 

iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yiizde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ı Yapak Anadolu (Mohaıre ) 

Müt:eahhidler: Şöhretinizi muhafaza ı::l ı 
ediniz! 

Ekonon1i ve dayanıklığı 

l·:.J 

Temin ve garanti eden 

FABR~ 
. o D p NT • 

markalı mamulatı tercih ediniz. 

Daha fazla tafsilat için :] 
Bekir Hamamcı Mefru- Beyoglu İstiklal caddeai ı·:ı 
A. şat mağazasi No. 30 
li nafartalar caddesi Kınacı Telehn: 44750 

an altında ANKARA IST AN BUL •J 

,..___.,...... ___ --: ... r-;·-:-~ - • • - • - • • • • ":"rl2 ....... _______ --~~.._ __ ,,,....__,,._. __ .,..,.,=-

1-f=t:eşif bedeli 1 1923 lira 19 kuruş olan Büyi.ıkçekmece· 
ll:ıu ~hlköy yolunun tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konul· 

tn ş .. ur. Eksiltme 4.3.938 Cuma günü saat 15 te Daimi 

~llllc~.~n.~e yapılacaktır. Keşif .evrakile şartnamesi Leva· 
<l,. udurlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanun

f~11 Yazıla vesikadan başka Nafıa Vekaletinden alacakları 
ttıak~hliyet vesikasile 894 lira 24 kuruşluk ilk teminat 

kap 
1
Uz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi 

D•i a ~ Zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 c kadar 
c,knıı Encümene vermelidirler. Bu saattan sonra verile-

za f l . ~ ar kabul olunmaz. (1) (891) 
~ 1 

~LLA!lı İŞLETME u. MUoU!lLU6UNorn 
~====================-'===::==============:.::..======= 

ltlıl'~Uharnrnen bedelll'!ri il•! miktar ve vuıfları aşağıda yazılı 2 
~""ta tııb al:ı:enıe her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23.2.938 
ı · tıı a " " d b' Çıtıde 2Unu saat I0,30 on buçukta Haydarpaşa a gar ınası 
11.ıterı toplanan Satınalma komisyonu tarafından açık e ailtm\? 

ı e •at Bu . ın alınac"ktır. 
~le.r111~Şe ı:irınek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hı
'"'tirı il Yaz:ılı rnuvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 

Bu e. kadar komisyona müracaallası ll:r:ımdır. 
tlltaf1 d'te ait şartnameler Haydarpaşada satın alma komisyonu 

tt •n 
l_ lO Paraıız olarak .:lağıtılmal<tadır. . 

l ,OOO adet tretuvarlar için çimento karo, 5000 adet cı
~h parlak çini, 500 adet mat çini muhammen bedeli 1285 

2 .... ~~a. rnuvakkat teminatı ,H) lira 38 kuruştur. 
adet balast kalburu muhammen bedeli 825 lira 1 u-

"•kkat teminatı 61 lira 88 kuruştur. (738) 3 4 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. (758) 3-4 
• "' . 

1- Şartname!erine ekli lis ted e cir.s ve miktarı ya· 
zılı 15 k a lem şarap eczası pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 Pazarlık 24.ll.938 tarihine rasthyan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

JV - İsteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (759) 3-4 

. 
IYASA HABERLERi 

Müteahhidlerin Ka zanç Vergisi İşi 
Maliye Vekaleti alikadarlnra bir tamim rönderdi ! 
Maliye Vekalet müteahhitlerin kaz .nç verıisi hRkkında al~

kadarlara yeni bir tamim göndermiştir. 
Bu tamimde hula'inb!n eıdimle şöyle denilınektcdır : 
Kazanç vergisi kauununun sekizinci maddesinin birinci fıkra-

51ndn sayılan daire ve müessP.selerc karşı tahüd girişinde ödenen 
teahlıüd bedellerinden tediye sırı>sında yüzde l ,5 nisbetinde ka
zanç vergisile bu verginin beşte biri nisbetinde iktisadi buhran 

vergisi kesilınesi lazımdır· . . 
Ayrıca kazanç vergisi kanunu:ıda sayılan daıre ve muese1t:-

lcre IMrşı teahhüdde bulunanlarn tediye edilen teahhüd bedelleri 
ister doğrudan doğruya iıter bir mahkeme kararile ödensin ver-

ıi kesilecektir. 
Müteahhid tarAfından teahhüd bedelleri dolayısıyle açılıı.n da· 

valarda ise, eğer müteahhide bir para verilmesine mahkemece 
hükmedilirse, bu paradan vergi kesilmesi İcab edecektir. 

Kesiş kazanç ve buhran vergileri çıktıktan ıonra kalan mik· 

dar üzerinden yapılacaktır. 

Fransa hükümetinin memleketimize verdiği munzam 

kontenjanlar hakkında Türkofis tamimi 

26. 1.1938 
Fransa Büyük Elçiliğinden alınan bir y_a:r:ıya istinaden Fransa 

Hükum~tinin Türkiyeyc 1938 de aşağıdakı munzam kontenjan- ı 

ları verdiği bildirilir: 
Şekerleme 800 kental 
Reçel 120 n 

Terlik 8000 çift 
Bu kontenjanlar her üç aya şu şekilde takıim edilmittir: 

Şekerleme 200 kental 
Reçel 30 ,, 
Terlik 2000 çift 

Tamim olunur. 

Dünya Ticaret Deniz Filosu 
1919 danberi muhtelif memleketler, umumi bir ıilahıızlanma

ya varmak ümidi) le harb flolarını azaltmaktan geri durmadılar. 

" r rakya ,, Thrace 64 - 67 20 
Kuş yemi (Mill et) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Hu ı l l' d'ol .\ 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Keçi kılı (Poils ele Chevre 
Ceviz içi 
Susam (Sesame 
Mercimek (Lentiile) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Badem iç 
Bakin (Feve} 
Fındık kabuklu (Noisettes ı 

Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam ,, ( " sesanıe ) 
Darı ıarı (millet jaune) 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğdny ( Ble) 
Arpa (Org ) 
Çavdar (Seigl~) 

Un (Farine) 
Mıs.r {Mn'ı's) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fa ulye (Hııricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesamc) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (PoiR Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol • 
K fındık (Noisette) 

Tiyatrolar 

267 
30 
15 

90 7;) 

90 

25 -

21 50 
9 75 

11 t'o 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

!11111 !11 1111 

Ilı 111 ı'''ı 1 ı lll llll lı 1 

Bu akşam 

aat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

Yazan: Türkçesi 
Henrik İbscn SPnihııB driGöknil 

lmtiyaz sahibi ve yuı iPcri 
o ireL-:törii: laınail Girit 

130 
58 

16 20 -

33 

- 20 

4 30 

59 

17 

34 20 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
K uş ye mi (m\llet) 
Nohut (Po:s dıiche) 

İç fındık (Noııı dcc.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (l\1ohaire ) 
İç ceviz 
İç badeın (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

5 

Buğday (Ble) Liverpul 5 15 
., " Şikago 4 28 
., ,, Vinipek 5 82 

Arpa (Orge) Anvera 4 47 
Mısır (Ma'is) Londra 3 96 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 
Fındık (nois .) G.Hamburg - -
K .. .. 

ESKİ FRANSIZ TiYATROSU 
KOMEDi KIS.dl 

Bu akşam 
.aat 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi -4 perde 

Ynzan 
Von Schönthan 

Türlcçesi 
S. Moray 

Basıldığı ;ter: ARTUN Baaımevı 
N " Hl 
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a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegrapbique: 
lstnnbul MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui Avis fficiels 
Objet de l'adjudication 

-- ---- ---·-----

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Provisoire 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Cbargea Jours 

Constnıction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographie 
1ı: ----------~------------· - ·--
1 Construction maisonı en maçon;ıerie pour ımmı- Publiquc 9744 28 Dir. Etablissementı lmmirres Manisı;..ı '..!4-2 38 
ı gres a Manisıa Hodiali : 13 p. 
1 Construction maisons en maçonnerie 
1 greıı a Manissa Hodjali : 12 p. 

Construction maisons en maçonnerie 
greı a Manissa Gulmuldjeli : 12 p. ı ı 

1 Construction maisons en maçonnerie 
~ l 
: ı gres a Manissa Gumu ldjc li : 12 p. 

pour immi-

ponr ımmı· 

pour immi· 

Construetion maisons en maçonnerie pour immi
grcs a Manİ!ISa Multevelli : 13 p. 

Construction maiıons en maçonnerie pour immi
gres iı Manissa Multevelli : 12 p. 

Re par. batiment survei llanee douanicre a lbridje 
Constr. bat. de gendarmerie Tchankaya a Ankara 

1

1 
(cah. eh. P. 132). 

Constr. de 154450 m. de ehaussee et un arehe 
ı : s route Karaisali · TArsous 
1
' Rep. de chaussee s route Buyuk-Tehekmedie-Ha-

11 dım"-euy 

,, 

" 

" 

" 

" 

Pli eaeh 

" 
.. 

8994 '72 

8994 72 

8994 7'l. 

9744 28 

81)94 72 

700 65 
26408 12 

15381 60 

19923 19 

Electricite-Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallatioe eleetrique au bourg Moustafa Kemal Pli each 44682 -

1, 

paeha (loeomobile, alternateur, tableau de diıtri-
bution et poteaux metalliques). 

Fil de cuivre isole de 1,5,4 et 6 m m: 1000 kg. 

T ravaux d,lmprimerie-Papcterie 

Entre·ligne: 300 k.- Cadrat: 800 k. 

Transport- Chargement Dechargement 

l Transport de fcuilles de tabaes du dcpôt Edirne a 
la station de lA ville : 280 t. 

\ 
Transport de feuillcs de tabacıı du depôt Kirldn-

r cli a la station de la ville : 340 t. 
T ranıport de feuilles de tabacc; du dcpôt Luh' bour

gaz a la station de la ville : 35 t . 
1 Transport de feuilles de tabaes tiu depôt Babaeski 

a la station de la ville: 35 t. 

l ı 

lı 

,, 

lı 

1 

Transport de feuilles de tabacs du depôt Ouzoun
keupru a la ıııtation de la ville : 250 t. 

Transport de feuilles de tabaes du dcpôt Kcchan a 
la station de la ville : 50 t. 

Transport de feuilles de tabacs du depôt H'lyra· 
bolou a la station de la ville : 11 t. 

Transport de feuilles de tabacs du depôt Malkara 
a la station de la viHe ; 4 t. 

Transport de feui ' les de tabaes du depôt Charkeuy 
a la station de la ville . 105 t. 

Divers 

Baacules pouvant peser 500 et 300 :C.: 2 p. 
Tuyaux: de font" pr. adduction d'eau: 475 p. 1900 

m. 100 epaisseur - 704 p. 2112 m. 80 {·pais .• 
200 p. 6L-0 m. 70 epııis. · 211 p. 633 m. 60 e· 
p:ııis. passoir, coudes, vannes ete. 

Boulons. eerou, acier. toiles de fer, tuyaux de 
fer, boulon, rondelles . colle froi<le . diverses 
couleurs, cablt', tuyauX de euivre, fil mctallique 
rond, tuyaux d'acier 

Machine fnıiseuse: 1 p. (aj). 
ı . 'ı uyaux pr. loeomotivea de 'ı,700 longueur: 500 p. 

Provisions 

Bles : 1000 t. 
1( Fo!n : 170 t. 
I\ 
;ı Riz : 70 t. (aj.). 

•I Pain: 17 t. 

il B) Adjudications a la surenchere 
i l 

Via , boulonıı, accessoires d'auto radiateur, tiuus 
ete. ete. 

ı ı Bidona vides : 1100 p 
,. n d fromage et huile : 1422 p. 

ı Chauıııures : 696 paires- Bottines: 2:'i paireı- Pan
toufles : 16 paires. 

Chevaux anglai~ : 6 tctes. 

ııcı • ._. m a I -l ı • 

Publique 1051) -

Publique 902 - · 

Publique 

" 

" 

" 

,, 

" 

.. 

" 

Gre a gre 

" 

Pli each 

Pli eaeh 
,, 

Grc a gre 
Publique 

Publique 

Gre a grc 

,, 

Publique 

140 -

102 

59 

31 

175 -

240 

29 

38 

'.241 

1600 -

1550 -
2232 5 

8500 
10500 

55 
21 33 

253 70 

53 
1980 61 

1153 6'2 

894 24 -

3350 -

67 65 -

120 

117 -

4500 -
637 50 
787 50 
141 -

8 25 
3 20 

38 -

" 

" 

,, 

Dir. Trav. Pub. Edirne 
Min. Trav. Pub. Dep. Const. 

Com. Perm. Vilayet Seyhan 

Com. Perm. \funicipalite lstanbul 
Dir. Eeom. 

" 
,, 

24-2-38 

24-2-38 

24-2-38 

24-2-38 
2-3-38 

9-3-38 

4-3-38 

Municip. Moushipha Kemal pJeha Ga
lata Banque de Salonique 4 eme 
E.tage Ingenieur Hasan Halet 

4 4-38 

9 Expl. Ch. de Fer Etat Sirkedji 5-3-38 

Direct. lmprimerie de l'Elat '1-3-38 

Dir. Principale Monopoleıı Edirne 28-2 38 

" 
28-2-38 

.. 28-2-38 

" 
28-2-38 

.. 28-2-38 

" 
28-2-38 

,, 28-2-38 

" 
28-2-38 

" 
28-2-38 

Com. Ach. Eeon. Monop. K.tache 7-3 38 
,, Addue. Eau au Vil. jusqu'a 20-2-38 

Karaadill: a Afion 

Ligue Aviation Turque Suc. Anlc. 23-2-38 

Dir. Gen. Cart. Anlc. 25-2-38 
9 eme Expl. Ch. de fer Etat Sir kedji 5-3-38 

Com. Ach. Corps Armee Tehorlou 
Com. Ach. latend. Ankara 

.. 
Com. Aeh. Ee. lnz. Gumuehıouyou 

Dir. Venteı Douanes lstanbul 

Com. Ach. lntend. l8t. Tophane 

" 
" 

Dir. Hara Karadjabey 

w - .. .__. 

7-3-38 
22-2-38 
22-2-38 
11-3-38 

22-2-38 
22-2-38 
22-2-38 

21·2-38 

I-Ieure 

14 -·· 

11 

14 

14 

14 

15 
15 

ı1 

15 

16 -

ıs 

15 -

14 -

14 

14 

14 

14 -

14 

14 

14 -

14 -

14 

15 -

14 30 
11 

16 
15 
14 
14 

14 15 
14 
14 30 

15 -

De I' Administration Generale deS 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et 

·ısı$ 700 tonnes de coke pour fonderie d 'une valeur estı 
• ! 

24500 Ltqs. seron t achetees par voie d 'adjudication s~" d 
ehete le Jeudi 24 Fevrier 1938 a 15,30 b. au local de l A 
ration Generale a Ankara. . ı 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ~ ·; 
aidenee de la Commission le jour de l'adjudication jıı•q" 
h. leurs offres, une garantie provisoire de 1837 ,50 Ltq•· 
tificats exige.; par la !oi et un eertificat de com peteııce 
par la Ministere des Travaux Publicı. 

Les cahiers des cbarges ıont diıtribue 
par le Senice des Approvisionnements et 
Bureau de Reception. 

gratuitement il 
a Haydarpaf' 

(771) 

• "' . 
Dea traverses en hetre, objetıı de deux listes, do11t 

1 

leurs estimatives et garanties provisoires sont indiqı.ıeef 
seront achetees par voie d'adjudication sous pli eaehete 6 
22 Fevrier 1938 a 15,30 h. au Iocal de l'Administration 
a Ankara. 

C . d'. d . iı~ eux quı esırent y pren re part doıvent remettre ,. 
sidence de la Commiısion le jour de l'adjudication jusqıı' 
h. leurs offres, les garantiea provisoires indiquees en r~i 
ehaque liste, les eertificats exiges par la loi et un cert 

eompetcnce delivre par le Ministere des Travaux Public•· 
Les eahiers des eharges sunt en vente au prix de 474 ·r 

Caisseı d'Ankara, de Haydarpacha, d'Eskicbehir et d'fı1'11 

Quantite Valeurs Gar• 
estimatives ro~il 

Noa de Jistes 
p J) 

...,.._ _ __.., 

l 
il 

Eıpeee 

Hetre 

Pieee 

l 11000 

33000 

Ltqs 
324120 ı67 1~ 
94710 5g85ı~ " 

Du Minisıere des 
Publics 

(72ô) 

rava&I 

La fourniture d'une locomobile avec ses acce.ssoires i 
a 22000 Livres et qui apres avoir ete montee a la fabri4 

tra•,·erses de Derindje par l'entrepreneur parce qu"clles ne 
1 dait pas aux eonditions teehniques du cabier des cbarge• 

contrat a ete miıe a nou•eau en adjudieation par voie d' 
chandage public. 

L'adjudieation aura lieu le mardi 5 Avril 1938 a 15 fıt 
Ankara au bureau de la Commission du materiel 
cations du Ministere des Travaux Publics. 

On peut se proeurer grntuiternent le cabier des eh' · 
autrea detaHs a Ank:ara au bureau du Materiel du Mini•1' 
a Berlin a la Chambre de Commeree Turque. 

La garantie proviıoire cst de J650 Livres. ~ 
-ı 1· Les interesses doivent se presenter le Mardi 5 Avrı ı 

15 beureı, a Ankara duant la Commission du Materiel :~ 
adjudications du Minislere des Travaux Publies munis de 
cat delivre par ce departemeot aux entreprencurs agree•· 

Cumartesi 19-2-938 

Alipaşa cad. dükkan in.ş. (İzmir Vakf. Müd.) .:\~ 607 ~· 
Hıfzıasıhha~müessesesi kutubhanesi için tıbbi mecmua (J\ll 

Hıfzı. Mües. ) ,\:. 605 
* Doldurma makinesi, kayış v.a. (İnhis. U. Müd.) N· 6()5 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. ../ 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sav1~1nı go 

Samedi 19-2-938 - -
' Coııatruction magasin a la rue Alioaeha (Dir. Vakouf• Jzrııirl; 

Recueil de la revue mcdical (Dir. Hyg. AsRist. Soe. Aold' 
" Machine de glaee. courroie (Dir. Gen. Monopoles) N. 60 

e~ * Lcı uteriaqueı indiqueııt une vente par voıo de .surefl ı 
c•~ 

N. B.- Leı Nas indiques en regard dcıı articles 11oot 
journal danı lequel l'aviı a paru . 


