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il) ~ünakasaıar 

lrışQ t 
...!_, Tamırat Nafia_işleri, Malzeme, Harita 

'-iene ' 
Ycs'.1'cn-Muradıye yolunun arasında toprak teavi· 

~ıtıit 1
' şoııt' yapısı ve sınai imalatı 

Be" .. ~ıvnrında 5 adet nöbetçi lr.ülubesi inş 
·~t y . 

ol angın kult"sı pencere çerçevelerının demir 
8uy~ak ak Yapılması 
~ar~· ad~ kumsal cad rıhtaının tamıri 

hat ılinin Nue:ıybin kazasında yap. giieıriik mu· 
A, 

1 
Baza karakolu ın . 

Ortak:ba tu,.Jasırıda iki kulübe inşası 

1 
oy deresindı· dıv:ır ve rıhtım üstünün tamirı 

ı. l 
.J. ar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane 

F:cı., v • 
f...ı e alat (hayvan hast. için) 

•seki h 
ast. için ecza ve ampul: 6 kalem 

" " fakülte kısmı için ecza: 9 kalem 

aç. ekı. 

" 
pa:z. 

it 

kapalı :l. 

aç. ek:oı 

aç. eks . 

Lev. 

aç. eki. 
paz. 

" 

4884 80 

868 15 
414 -

285 2S 
24854 23 

1378 16 
229'i 42 

1147 10 
173 30 
329 

~lrik-Havagazı-Kalorifer (tcsısal ve malzemesi) 

~•kırkö., h 1 k 'k . - .. 
J yangın avuzu e e trı tesııahnın tamırı 

~Ucat, Elbise, Kundura, Ç'l n:ı~ır v.s. t ~-~~~~~~~ 
lbise• 3 

~or · tak. · fotin: 3 çıft 
"- ın: 61 çift 

Ş• .. ba: 9 ad. • elbise: 8 tak. • ıomlt-k: :~ ad . 

"•tb . . ~aa ısleri-Kn·tasıye· Yazıhane Levazımı 
~~- -

lllhak t d' a. a ıapanscrlerine :bastırılacak defter 

''•ab·1 ı Ya, ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 
>tiu,t, 

!bel bilardo masası: 1 ad. 

l\ere t 
a~ 
eya~ b· . . ~ 

~ef ırıncı z.ıngal kereste {Bak: mutef ııütıın ) 
J:ı0rte telefon dire~i: 2190 ad. 
>,., atıf Çadır direti: 2000-2500 ad. 
,,akr 

1Yat-Boşaltma-Yükletma 
D 
erıocc 1 
llıtd 1 ın:anına bır sene urfında gelecek olan 
~al en, kok, brıket kömürlerile muhtelıf eşya ve 

lıy l~rrıenin 11 ameliyeden ibaret tahmil ve hh· 
e ışı: 338480 t. 

~ahr k 
~u~ Benzin, Makine y.·gları v, s. 

Sij,fOf" 
Re:ı:idiior Y•iı: 250 t. 
J.t,:ı:ot· .Y•tı: 1100 t. 

M·· 
. 250 t. 

Q~ 
eya:ı: b·. 

ırıtıci . 1 k t . . ı tıııı ıınıa eres e, cıYata, ağaç vınaıı, 

"' Ptra 1t~~ d 1 . . d 'e\'hit ailiı ı , te, çıvı: estere, kerpeten v.s. 

S11bay seıneri: 250-400 ad. (temd) 
QeYotı Çadırı. 100 ad. 

:ı:erc 11 ınahallolerinin tamirlerinde kullanılmak ü· 
taı: 50 m3 

F!tzak 
~t, Sebze v. s. 

utday: 100 o t. 
I'\ b) ~üzayedeler 
'"·~ Ç:aı.ı k a~acı: 7 ad. 

!('Yırı crcstc: 254 m3 
l\°'}'ırı odunu: 282 m3 
Saç Od•tı: 255 3 
l> ... e ı.~ m 
•ıı.11k. Oşebent parçaları 

• 2859 k 

"·~ f\19 . A. Yon: 1 d,, 
. E C a . 

· lllarkah aaotör, ezme makınesi v.s. 

pu. 

pıız. 

.. 
" 

pa:ı. 

aç. eka. 

157 56 

84 
381 25 

:?45 80 

430 -

kapalı z. 16425 -

" 
18750 -

kapalı z. 51505 

kapalı 7.. 52000 -

" 
" 

aç. ela. 

paı. 

kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 

aç. Art. 

" 
" 
" pu. 

" 
kapalı 7 

aç. art. 

" 

114500 -
17125 -

- -
beh. 39 

8000 -
100 -

- -
m34 50 
m3 2 10 
,, 2 10 

66 

1864 -

103 :~6 

172 -

17'2 06 

1"31 88 
1406 25 

3825 '}5 

3850 -
697') -
1284 37 

YOO 
600 -

4500 -

~4 50 
40 20 

200 -
82 -

1596 

Sayın Müteahhitler I 

Müracaat yeri Güa Saat 

lzmir Vılayeti 7-3-38 

Marmara Üsaüb. K. SAK 25-2-38 
istanbul Belediye.si 24·2-38 

" Mardin Nafıa Müd 

İnhıs. Ank. Bıışmiıd . 
lstanbul Bf'ledıyesı 

lstanbul Belediye i 

" 
" 

lııt.rnbul Belediyesı 

lstanhul Belediyesi 

" ,, 

lstanbul Beledıyeai 

lnebolu Spor Klübü Dir. 

24-2-38 
3-3·38 

10-3-38 
9-3-38 

9-3-38 
24-2-38 
24-2-38 

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

24-2-38 

İzmir lnh. Tüt. Fbr. Müd. 14·3 38 
Kırklareli PTT Dir. 1-3-38 
M. M. V. SAK 1-3·38 

D. D. yolları H. paşa 9·3·38 

D. D.yolları Ank. H. paşa 11-3-38 

" 
" 

lzmir İnh. Tiit. Fbr. Müd. 

11-3·38 
11·3·38 

14-3-38 

Jndr. Gen . Komut. J\nk SAK 10·3·38 
M. M. V. SAK 9.3.38 
lstaııbul Beled. 24-2-38 

Çorlu Kor SAK 7-3-38 

11 

14 
14 

14 -
11 

16 
14 -

14 -
14 
14 -

14 -

14 -
14 
14 -

14 

14 -
11 -
11 -

11 

15 -
15 -
ıs -

14 

15 -
11 -
14 -

16 -

f.dirne Vaid. Müd. 2·3-38 ıs -
Konya Orman Başmühend. 2-3-38 15 -
Kocaeli Orman Başmüd. 25·2·38 15 -

• 25·2-38 15 
Deniz Bank Fbr. Havuz. M. 25·2·38 15 
Nazilli Pam. Üret. Çifti. M. 1 t-3-38 11 -

" 11-3-38 15 -
lıt. 5 ci icra Memur. 28-2·38 9·10 -
Üsküdar ,, ,, 28 2-38 11-12 

G" .. l'\ltıc .. 
u sayfamızda sızı alakadar eden "E. İ. Du Pont de Nemours et Cie de Newburgh,, 

firmasının ilanını lutf en okuyunuz. 

İnsaat - f · irat- afıa isleri ve Malze nesi- Harita 

Marmara Üssübahri K. Satınalma Komjsyonundan: 

fzmit civarında 5 adet nöbetçi kulübesi yaptırılacak
hr. Tahmin edilen keşif bedeli 868 lira 15 kuruştur. 

Şartnamelerile keşifname ve projesi komisyonumuzda 
gösterilir. 

Eksiltmesi 25.2.938 cuma günü saat 14 de İzmit Ter
sane kapısındaki Komisyon b!nasmda açık eksiltme usu
lile yapılacaktır 

Muvakkat teminat 66 liradır. 
İsteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte Komisyon· 

ca istenilecek kanuni vesikal a rı getirme'eri ve muayyen 
gün ve saatte Ko'Disyonda hazır bulunmaları . 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 

Menemen·Murndiye yolunun 0+250-J +037 ci kilo
metreleri arasmdaki toprnk tesviyesi ve şose yapısı ve 
smai imalatı 4884 lira 40 kuruş açın tutarile l 5 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin ~490 
sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 
7.3.938 p zartesi günü saat 11 de İli Daimi Encümeninde 
baş vurmaları. 

Mardin 1 .ıfıa -~lüdiirlüğünden: 

Eksiltmiye konulan iş: Mardin ilinin Nusaybin kaza 
sında yapılacak gümrı.il< muhafaza kar kolu inşaab. 

Keşif bedeli 24854 lira 23 kuru,tur. 
Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavelename, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D- Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E- Proje 
İsti yenler bu şartnameleri Mardin N .:ıfıa dairesinde gö· 

re bilirler. 
31 ikiocikanu n 938 tarihinden itibaren pazarlık sure

tile yaptırılacak olan bu iş 3 mart 9~8 perşembe gününe 
kadar herhangi bir günde c:vsafı matlubeyi haiz talip 
zuhur ederse Mardin Nafıa dairesinde toplanacak olan 
Komisyonu mahsus kararile ona verilecektir. 

Bu işe talip olmak istiyenlt:rin 1864 liralık ilk teminat 
akçesini vermesi ve J .emmuz 937 tarih ve 3645 savılı 
Resmi gazete ile neşir ve ilan olunan müteahhidlik v~si
kasile mali vaziyeti k kkında Ticaret odasındaa alınan 
belgeyi işin ehli olduğuna dair ehliyet vesikasını göster
meşi şarttır. 

Bu iş ıçin daha fazla malumat almak istiyenlerin Mar
din Nafıa dairesine müracaatleri Han olunur. 

inhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden : 

Ali baba tuzlası çoraklarmda beheri 689 lira 8 kuruş 
bedelli ve cemao 1378 lira 16 kuruşluk iki keşif va a
kasma şartname ve projesine göre iki kulübenin yaptırıl
ması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale I0.3.938 tarihinde saat 16 da 
Başmüdürlüğümüzde toplanacak Komisyonda icra edı)e
cektir. Talihlerin 103 lira 36 kuruş ilk teminat paralari· 
le birlikte Komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
Beyazit yangın kulesi pencere çerçevelerinin demir 

olarak yapılması ile Büyükada Kumsal cad. rıhtımın ta
miri. Bak: 2 inci sahifedeki İsl. Beled. ilinlarma . 

* • * 
Ortaköy der 0 sinde dıvar ve rthbm üstünön tamiri. Bak: ist. 

Belediyesi ilanlarına. 

Elektrik,lfE!.gazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

• • • 
Bakırköy yangın ha~uzu elektrik tesisatının tamiri 

Bak: 2 inci sahifedeki lst. beled. ilaularana · 



,._ __________ ._. ____ ama __________ ~ 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen bedel 

Aygır deposundaki aeyislere 3 takım elbi· 
se üç çift çizme 

Tephirhaneler memur ve müstahdemlerine 
61 çift fotin 

T ephirhaneler müstahdemlerine 9 adet rr u· 
şamba ile 8 takım elbise 3 adet römlek 

Bakırköy yangın havuzu elektrik tesi
satının tamiri 

Beyazıt yangın kulesi pencere çerçeve
lerinin demir olarak yapılması 

Hueki Hastanesine (i kalem ecxa ve ampul 
,, ,, fakülte kısmı için 9 ka-
lem ecza 

Büyükada kumsal caddesindeki rahbmın 
tamiri 

Mülhakat dispanaerlerine basıtırılacak defter 
Beyoğlu mahallelerinin tamirinde kul· 

!anılmak üzere 50 m3 taş 

84 

381,25 

245,80 

157,56 

414 
173,30 

329 

285,2.5 
430 

100 
Yukarda keşif ve muhammen bedelleri yazılı olan işl,.r 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Evrakları Encümen ka
leminde görülebilir. İstekliler 24-2-938 perşembe ıünü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~ ~ 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• * • 

= 

Hayvan hast. için ecza ve alat almacaktır. Bak: İst. 
Beled. ilanlarına. 

• ... . 
Haseki hast. için ecza ve ampul alınacaktır Bak 2 cı 

sahifedeki İst. Belediyesi ilanlarına. 
• 

1'\ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

* 
"' * 

!&&&!!!DE 

Elbise, fotin, \'e gömlek alın:ıcaktır. Bak. 2 ıncı sabi· 
fedeki İst. belediyesi ilanlarına. 

= '"f~&P 

Kereste, tahta ve saire 
Kırklareli P.T.T. Direktörlüğünden : 

Kırklareli Dereköy nahiyesi Kurudere Devlet Orma
nından kesilmek ve Çorluya teslim edilmek şartile idari 
ve fenni şartnamesindeki evsafı havi 8 metro tulünde 
2190 aded meşe cinsinden telefon direği k:::ıpalı zarf usu· 
Jile eksiltmeye konulmuştur . 

Muhammen b~deli 1 64ı5 lira, muvakkat teminat 1231 
lira 88 kuruş olup eksiltmesi l .3.938 salı günü saat 11 
de Kırklarelinde P. T.T. Müdürlügünde yapılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu, Ticaret Odası vesikasınd cm başka müteahbidlik 
vesikası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 

o gün saat 11 e kadar Komisyoua vereceklerdir. 
Fenni ve idari şartnameler Kirklareli P.T.T. Müdür 

lüğündeıı parasız verilir. 

Milli Müdafan Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

2000 ıla 2.=JOO ndet portatif çadır direği kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulnıuştur. Tnhmin edilen bedeli 18750 iira o
lup ilk teminat parn-.ı 1106 lira ~5 ktırn~ıur. lhal t>"- i 1 .:t:~8 
::-ıalı giinü ::mat 16 dadır. Ek,.;iltmeye gireı:eklerin 2190 ~ayılı 

kanunun 2. ~{ ündi maddelerinde istcnılen belgelerle ihale 

güniinde ı•ıı geç bir ,.., ıat evveline kaılar teminat ve teklif' 
ınektuplarnH MMV ::-ıatrnalma komisyoııun.ı Vörmeleri. 

• 
* * Beyaz birinci zingal kereste alınacaktır. Bak: Müte-

ferrik sütununda İzmir İnhisarlar Tütün Fabrikası Müd. 
ilanına. 

Matbaa isleri, Kırtasiye, Ya~hane Malzemesi 

* * • 
Mülhakat dispanserlerine bastırılacak defter. Bak: 2 inci 

sahifedeki İst. belediyesi ilanlarına. 

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

İnebolu Spor Klübü Direktörlüğünden: 

İncholu ::-por klühü için mü~tamel bir bilardo nıasa~ı 
aranılmakta<lır Satmak anrn~unJa bulunanların klübe mek
tubla müracaatları. 

-
Niahrukat Benzin·Makiue yağlan v. ~ . 

" 
"' * 

250 t. sürşoför yağ, 1 lOO t. rezidu yağ ile 250 t. ma
zot ahnacakhr. Bak: Devlet Demiryolları ilanlarına. 

.. . 

Nakliya~: Boşaltma-Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
t 

1- Vapur dahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede rıhtınıı 
veya vapur güYerteaine vermek 

Ton Muham. 
bedeli 

bırakmakta dahildir. 84991 12 
2· Suplandan açık vagona tahmil 

ve mütekabilen •aıondan supa
lan yapmak ve idare Yinçile va
gondan denize vermek veya mü-
tekabileo denizden almak. 72919 8 

1- Vinç i,tir.iki olmakaızın rıhtım 

veya ailo iskelesine veya pver
teden va1ıona tahmil etmek ve-
ya mütekabilen. 34514 22 

4- Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek mütekabi· 
len. 34511 24 

5- Silo iakeleaine yanatm'lş vapur 
güvertesinden veya •ilo iskele 
•inden nakil ve yerleştirmek. 6 

6- Vinç iştir4ki olmaksızın nron-
dan açık araziye mağazalara na-
kil ve istif ve mlitekabilen. 56623 14 

7- Vai'ondan idare Tinçi ile açık 
araziye İ•tif ve mütekabilen. 

8- Vinçıiz merakibi bahriyeden 
küfe:lerle veya arkalı veya el 
ile çıkarılarak vagona tahmil 
açık araziye mafazalara nakil 
ve iatif ve mütekabilen. 

9- Vagondan olukla tabliye. 

il} Saatle müteahhitten alınacak 
amele 

11- Yevmiye ile alınacak amele 

567 

264125 

24 
6 

67 20 
753 140 

Umumi tonaj yekünu 

Tutarı 

kuruş 

779$2 

583352 

759308 

828264 

792722 

13608 

3757146 

1340 
I05420 
- --
106760 
---

idaremizin Derince limanına bir Hne zarfında gelecek olan 
maden, kok. briket kömürlerile muhtelif eşya ve malzemenin 11 
ameliyedtn ibaret tab:nil ve tahliye işi bir ı;ıene müddetle yuka
rıda takribi tonaj miktarile her ameliyenin hizalarında yazılı tah
min bedelleri üzerinden 9.3.38 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 11 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki birinci işletme 

komiayonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Yuka· 
rıda her ameliyenin hizasıoda yazılı tonaj miktarı takribidir ve 
umum mi'.dar 338480 ton olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar i· 
haleyi müteakip akit ve imza edilecek mukaveleye esas taşkil 

etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince limanına ge
lecek olan maden, kok, briket kömürlerile muhtelif eşya ve mal-

Müteferrik 

İzmir İnhisarlar Tütün Fabrikası Müdiirliiğünden : 

Fabrikamız ihtiyacı için muhtelif ebatta bir miktar 
beyaz birinci zingal kereste birer miktar muhtelif bombe 
başlı civata, işkence, ağaç vidası zımpara kağıdı, tel çi
vi, muhtelif kofre teli, demir destere, çekiç, kerpeten 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

İhale 14 mart 938 pazartesi günü saat 14 dedir. 
İsteklilerin bu tarihe kadar parasız şartnamesini Al

sancaktaki fabrikada müteşekkil Komisycmundan almaları 
ve adı geçen gün ve saatta müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

100 adet subay çadırı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

Hepsinin tahmin edilen bedeli 8000 lira olup ilk te
minat parası 600 liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 
maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mek
tublarım ihale gününde en geç bir saat eveline kadar 
M.M.V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

.Jandarma Genel Komutarılı~ı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir tanesi 30 lira değerlenen 250 den 400 t' karlar tevhil 
semeri kapalı zarftan p:~zarlığa tahvilen 1.0.3. 938 pcr~embe 
günü !iaat 1 S tc satın alınacaktır. 

Şartuauıesi parasız koıni::;yundan alınahıleı.;ek olan hu ek· 
siltmey '· girınek isteyenlerin dokuz yüz liralık tt:ıninatla ka
mıni ve ~art namede vazılı belgeler \ e Tieare1 ( )Ja s ı vı·~ikası 

Ton 

.uıs 

5IO 

341 

ı 1693 

Ton 
284125 

11693 
62612 

338480 

Muham. 
bedii 

30 

12 

24 

10 

25 

ıo 

28 
10 

tutarı Ton 
kuruş 

132540 4100 

40080 13688 

\2750 12417 

9844 

30640 

9548 2930 
19683 

225758 62662 

Kurut 
3757146 

225758 
1060836 

l06760 

5150500 

Mu ham. 
bedeli 

30 

10 

20 

20 

18 

25 

15 

• 24 
12 

Tut''' 
kurııf 

ı2JOOG 

ı.~ 

..-

-
246100 

ş 

k 

h 
~ 

g 
Sİ 

f' 
f 

tı 

ı· 

zemenin tahmil ve tahliyesini taahhüt edecektir. Bu işe girı1'e~ 
isteyenlerin 3825 lira 25 kuruşluk muvakkat taminatla 2t90 ·~. 
yılı kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7.5.37 tatlı 
ve 3251 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname ~r 
resinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni günde saat 10 a k3 ıf 
komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. Teklif mektublarınc:!a Y 0 
karıdaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyasi fiatlar

1111
, .e 

her birinde yapılan tenzilat ayrı gösterilecektir. Bu şekilde ~ e 
rilmemiş mektublar kabul edilmiyerek iade edilecektir. Bu 

1~ 
ait şartnameler ve mukavele projeleri Haydarpaşa liman baş ııı 
fettişliğinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ile hır liste belli gün ve saatte komisyona ha~vurınaları. 

* . "' 
50 rr3 taş alınacaktır. Bak: ı inci sahifedeki İst. se· 

Jediyesi ilanlarına. 
• • * ı 

50 adet 76 m m fond boru için yarık boru ile 60 ade, 
menhol kapağı ve bilezeği alınacaktır. Bak: İstanbul fe 

lefon Müd. ilanlarına. 

~~~~~~~~~"'"--:-!"~~-~-~~~--~_./ 

b) MÜZ AVEDELEj 
--- ---- - --- --

İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı haczedilip ıatılmasına karar "e~: 
len Sirkecide Demirkapı Kum meydan sokak 14- 16 'j8 
lı Şark garajında Çatalca 29 plaka N. lı kamyon 28.2· , 
pazartesi günü saat 9 - 1 O arasında yukarıda yazılı g'~ 
rajda açık arttırma ile satılacağındar talip olanlar•, 
mezkur gün ve saatte mahallinde bulunacak memuru" 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen altı beygir kı>~' 
vetinde A.E.G. markalı motör bir çift cirenik susaaı P~, 
şirme makinesi ve teferruatı ve bir aded tuz ezme nıs~~' 
nesi ve 4 teneke pekmez 28.2.938 tarihinin pazartesi g~6 
nü saat t 1-12 arasında Üsküdarda araba meydanında e 
No. tahin fabrikasında birinci arttırması icra kılınacak ~ . 
muhammen kıymetlerinin yüzde 75 .şini bnlmadığı takt•~ 
de ikinci arttırmaya bırakılarak 2.3.938 çarş~mba giiJI~ 
aynı saat ve yerde ikinci arttırması icra kılma cağı od'< 
talip olanJarın mezkur gün ve saatte mahallinde baıı 
bulunacak memura müracaatları ilan olunur. 
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~~~s-a-rl_a_r_U_. -M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ-iı-. n_d_e_n_: 
1 • 

trik - ldarernizce Çamaltı Tuzlasında yaptırılacak clek-
santralın t . d ~ . . ·ı k o· l ll:ıiiste • ın şar namesı egıştırı ere ıze esasına 

şllıt:a nıd olarak yeniden tanzim olunan şartname ve tablo 

k sı mu 'b. k k 1 orıın cı ınce te rar ·apa ı zarf usıılile eksillmeye 

1 
uştur. 

hanı l- Bu tesisatın montajı da dahil olmak üzere mu

~5oo ın~n bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminatı 
ııradır 

ıu_ ·. 
&Ütıü Ekııltme 31.lll.938 tar ihine rastlıyan perşembe 
siııdefc~aat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 

iV 
1 Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

lllukab-:-: Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel 
SİYie ~lınde fnbis<lrlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şube-

V nkara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
As.N.; Münakasaya, Hornsby, Roolston. Sulzer, Deutz, 
firnıaı ., Atlas, Benz, Guldcer, Krupp, Deutsche Werke 
fe00i arı girebilir. Bundan gayrı girmek isteyen firmalar 
<>ldukıŞartnamede yazılı takatta bir Dizel tesisatı yapmış 
hisarı arına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İn
halde ar ._Tuz Fen Ş~besine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi 

vı hıunakasaya iştirak edemezler. 
tıa111 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şart
lifJe ~Ye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsız son tek
tctk~~ni "~edek aksam fiatlarile beraber,, ve projelerini 
k,d ~dılmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline 
dürı~r~ .~nhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Mü· 
İçin :une vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek 
~~I e münakasa gününden azami 2 gün evveline kadar 
~tsj~n tekliflerin kabulünü mutazammın mezkur şubeden v; almaları lazımdır. 
ttıadd1 - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 
Pctra ede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme 
tıı g sını ihtiva edecek olan kapa lı zarflar eksiltme günü 

Yollu e~ saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım Komis· 
aşkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(B) (712) 3-6 

* 
tıtı 

1
1
- Sa rtnamelcrine ekİi •listede cir;s ve miktarı ya· 

il 5 k'llem şarap eczası pazarlıkla satın alınacaktır. 
~at - Pazarlık 24.11.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
dtki 14 de. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

IU Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ŞUbed- Sartnameler p<'rasız olarak hergün sözü geçen 

iV en .alınabilir. 
saatt - __ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
adı e Yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

&eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (759) 4-4 
• 

I - * "' ~ç p Şartname ve nümunesi mucibince "300,000,, takım 
tıtı a~rçadan mürekkeb Kulüp rakısı etiketi pazarlıkla sa· 

il lllac aktır. 

saat -Pazarlı''{ 2.lll.938 tarihine rastlıyau çarşamba günii 
Alın:ı 1~ de. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

lll 0rnısyonunda yapılacaktır. 
Şllbed -Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

lV en :ılınabilir. 
saatt - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
ad1 ge Yüzde 7,5 g~venme paralariyle birlikte yukarıda 

cçcn Komi yona gelmderi ilan olunur. (793) 3- 4 
,_ ş * •• 

İpj artname ve nümunesi mucibince 5000 kilo baş 
ı~:arlıkla ı,atın alınacaktır. 

'"at 
15 

Pazarlık 4.lll.938 tarihine rJsthyan cuma gunu 
•itıdek· te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
, Ilı~ Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Şllbed Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

ıv:n ~lınabilir. 
t, Yiizd isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
g'çe11 K 7,~ güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

0rnıayona gelmeleri ilan olunur. (864) 2-4 
ı ....... ş * •• 

lı~ı .. •a:rtnamesi mucibiuce 10,000 kilo göztaşı pazar-
lt •n alınacaktır. 

:~at 1~ ~azarlık 4.lll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
1tıdeki e Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
lll_ Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Şllbede Şartnameler parasız olarak bergün söıü geçen 
ıv n .ahnabilir. 

'ötöttte .. 1steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
"dı 'le YUzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

Çcn Komisyona gelmeleri ilan olunur. {865) 2 -4 

İsl;nbul Telefon 
h So d Müdürlüğünden: 
aı k • ed 76 

?.;ı. •p,,,.. rn nı fond boru için yarık boru ile 60 aded men· 
938 51 ve b·ı · k l E 1 · ~ t•r'h· ' ezıği açık e si tmeye konulmuştur. kıi tmesı 

İt:tlte;c b· 
1 

•ne rnüsadif pazartesi günü saat 15 te Müdürlüğümüz 
.J " td htasıı:ıd d qıt, ilecek . a toplanacak Ahm Satım Komisyonu huzurun a 
ler· Ş•rt11 tır. Muhammen bedel 2160 ve ilk teminat 16:! lira· 

•tı ... •rnetcri h - L d · · d ·· -ı b'I. t ki' · .. e:c&cür .• ergun evazım aırcmıı e goru e ı ır. ıs e 
6
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&'Un Ye 1aallc ilk teminatlarile müracaatları. (86 ) 

MÜNAKASA GAZETESi 

l·foyv :rn Hastanesine lüzumu olan ecza ve al at açık
eksi 1 meye konulmuştur. Bunlann hepsine 1147 lira 10 
kuruş bedel tahmin edilmiştir . Listesile şartname i Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesika ve 172 lira 6 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9.3.938 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) {958) 

* :1: * 
Keşif bedeli 2293 lira 42 kuruş olan Ortaköy dere-

sinde divar ve rıhtım üstünün tamiri açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2400 N. lı kanunda yazıla 
vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen 
ehliyet vesikasile 172 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile heraber 9-3·938 çarşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) {965) 

o.o.YotLAQı İŞLETME u. MuoüRLu6üNoEN 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ·;e miktarları aşa

ğıda yazılı yatlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11-3-938 cuma 
günü 1aat 15 den itibaren sıra ile Ankarada İdare binaıında ve 
kapalı zarfla satın .-Jınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat te • 
minatlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhit 
Jik n~ikası ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar Komiı· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para1ız olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Cins ve miktarı 

250 ton Sürşof yağı 
1100 ,, Ruidü yağı 
250 • Mazot 

Muhammen 
bedel 

Lira 

52.000 
114.500 

17.125 

(953) 1-4 
Muvakkat 
teminat 

Lira 

3.850 
6.975 
1.284.37 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Coınmerce et des Cereales d'istanbul ] 

21 - 2 1938 

Fİ ATLAR ( Cours officie)s) 
Afion (Opium) 
l3ugday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut ui(Poiı chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mııır sarı (Ma'iı jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) 

5 32 50 
5 10 -

~ 7 50 
4 ıs 
4 35 -

1 2.5 

6!l 

Yukarı (Phıcl 

5 

4 34 -

60 20 -

Zeytin yağı l.ci yemel.:lik (Huilc d'ol.) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Sansarderisi 
Zerdeva ., 
Tilki ,, 
Tavşan ,, 
Porsuk 

GELEN (Arrivai"es) 
Afion ( Opium) k 
Buğday (Ble) 388 -
Arpa (Ürge) 
Çavdar (Seig\e) 
Un (Farinc) 
Mısir (Mals) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foinJ 
Su1&m (se1ame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 

93 -
15 

159 -
61 
60 -

8-

15 -

Zeytin yağı (Huile d' ol.) 31 
B. Peynir (Froınage B.) 
Tiftik 
İç fındık {Noiı. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noiıette) 

13:1 -
3J - -

3223 
350Cl 

.1850 
3900 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 200 -
Arpa (Orge) 500 -
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.} 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
":f apak (Mohaire ı 
iç ceviz 
İç badem (amande) 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etranıers 

Buğday (Ble) Liverpul 5 13 
,, • Şikago 4 28 
,, ,, Vinipek 5 69 

Arpa (Orıe) Anvera 4 43 
Mısır (Mais) Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 15 
Fındık (nois.) G.Hamburg H9 -
K • • 38 -

Sayfa 3 

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

MAR~FET 

MATBAA 
Siı ked Ebussuut caddesi No. 42 

Telefon: 20448 
Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla) 

Etiketler vesair her r cvı evrakı matbuayı 
Nefis ve ehven olarak tab etmektedir 

En küçük bir işiniz dahi olsa matbaamudan fiat 
almayı unutmayınız. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KıSMI 

Yazan: 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

Bir Adam 
Yaratmak 
dram 3 perde 

, Yevmi 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir . 

Telefon: 49442 

ga-

!mtıyaz aalaibi Ye yua itleri 
Direktöri.i: laoıail Girit 

Bau~dıiı 7er: ARTUN Baaıme"ı Necip Fazıl Kısakürak 
\.'llnt,. Bilim· ıaokak Nn 10 

... 
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ADM1NISTRA'ı IVI"; 

Y oghourtchou Hr rı 
ler Etıige, N 3-4 

Galata, Perchembe Baz' 

Telephone: 49442 

lfoite Postale N. 1261 
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T ablea Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui A vis ficiels 
Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du Objet de l'adjudication 

------------------. ---

A) Adjudications au lbbais 

Construction de chaussee et aju•tement de la tNre 
e route Mcnemen-Mouradiye 

d'ıuijudicat. estimatif Proviıoire Cahier des Cbargea Jours 

Publique 4884 40 Vilayet lxmir 7-3 38 

Construction ıuerites pour gardiens aux alentours 
d'lzmit 

868 15 66 - Com. Ach. Command. Naval Marmara 25-2 38 

Transformation en fer des chassia de la tour Be· 
yazit . 

Repar:ıtion du quai rue Koumsal iı. Buyukada 
Construction bit. surveillance doua.aiere au bourg 

Nouaaybin 
Construction de deux gu·;rites a la sa!ine Ali Baba 
Reparation quai et mur a Ortıı.keuy. 

Gre a gre 

,. 
Pli cacb 

Publique 
Publique 

414 -

285 25 
24854 23 

1378 16 
2·293 42 

1864 -

103 36 
172 -

1 Com. Perm. Muııicipalite Jstanbul · 
l Dir. Econom. ,, ,, 

idem 
Dir. Trav. Pub. Mardia 

Dir. Principale Monopolcs Ank. 

{ 
Com. Perm. Municipaliti• lııtanbul 

Dir. Econom. ,. ,, 

_ _!'roduits Chimiques e Pharmaceuti9ues - lnstruments Sani~~i~~:-.f our.~r~~~~~ Hôpjtaux 

24-2-38 

24-2-38 
3-3·38 

10-3-38 
9·3-38 

Produits pharmaceutiqııes et instruments pour hô- Pli cach 1147 10 172 06 f Com. Perm. 'vfonicipalite lstanbul 9-3-38 
pital des animaux l Dir. Ecom. ,, ,. 

Ampoules et produits phıırmaceuliques pour l'hôpi- Publique 173 30 idem 24-2-38 
t:ıl Hasseki : 6 lotı 

Produits pharmaceutiques pour la facult e de l'hô
pitıl Haısekı: 9 lots 

" 329 

Electricite-Gaz-Chauffage Centr?;~lnstallation et Materiel) 

Reparation inııtallation electrique du bıssin d'in
cendie a Bıkirkeuy 

Habillement - Chaussures Tissus-- Cuirs. 

Coıtumes : 3 complcts- Chau•surea : 3 paires 

Bottineıı : 61 pıires 

lmperme•bleıı : 9 p.· Co'itumea : 8 completı
Chemiııes : 3 p. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeteric 
ı-------- - --- -- -
1 lmpression des cahiers pour dispensaires 

Gre a gre 

Gre a ~re 

" 

Gre a gre 

157 56 

84 -

381 25 
245 80 

430 -

Ameublem~!_ pour Habitatio~ et Bur~aux-Taeisserie ete. 

Table pour billard (peu uııage) : 1 p. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Charpente ( lere qualit~) (voire Divers). 

Poteııux telt'ohonique en bois ·de chene: 2190 p. 
" pour tentes portativea : 20( 0-2500 p. 

Transport Cbargement Dechargement 

Chargement et dechargement de chulıon et diver
ıes marchaadises au port Dt'rindje pendant 1 ~n: 
338480 t. 

Combu"tible Carburant- Huiles 

Huile surcbauffeur : 250 t. 

" residu : 1100 t. 
Mazout : 2 · O t. 

f)ivers 

Clıarrrenle, boulons, vis de bois, papier ı>meri. clouı1. 
fıl metallique, scieı, len.ıill.s, martoaux ete. 

Tenle11 pour officiers : 100 p. 
Selleıı : 250-400 p. (aj.} 
Pierres pour reparation : 50 m3. 

Provisions 

Bleı : 1000: t. 

B) Adjudications a la surenchere 
-.__.__.. -

Bois de aapin : 254 m3 
Bois d'l:ıetre: 282 m3. 

" ,, : 255 m3. 
Fer et acıer 
Coton : 2859 k. 

" : 5619 k. 

Publirıue 

Pli cach 
,, 

164'.l5 
18750 -

Pli cach 5150500 

Pli cach 

,, 
,, 

Publique 

Pli cach 

52000 -

114500 
17125 

8000 -
Gre a gre la p. 30 -

" 100 -

Pli cach 

Publique le m. 4 50 
,, le m3 2 10 

" " 2 10 
Gre a gre 

,, 
" 

1231 $38 
1406 25 

3825 25 

3850 -

6975 -
12~ 37 

600 -
900 -

4500 -

44 50 
40 20 

'.200 -
83 

1596 -

,, 

Com. Perm. Municipalitc Istanlıul 
Oir. Econom. 

" ,. 

f Com. Perm. Mun. lsta11bul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

idem 

" 

24-2-38 

24-2-38 

24-2-38 

24-2-38 
24-2-38 

Com. Perm. Municipalite Jstanbul 24-2-38 
Dir. E.conom. • " 

Direetion Club Sport a lncbolou 

Dir. F abrique de Tabacı Monopoles 
lı.mir 

Dir. PTT. Kirklareii 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

/ Ad. Gen. Ch. de Fer Et:ıt Ankara 
l Bueau d'Expedition H.pacha 

ldem 

" 

Dir. Fabrique de Taba.es Monopolu 
lzmir 

Com. Acb.. Min. Def. Nat. Ankar;,ı, 

Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 
f Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ; 

Co•. Ach. Cerps Arınee Tchorlou 

Chef lngenieur f orct Konia 
., Kodjaelı 

" " Dir. Economat Deniz Ba.nk 
Dir. Ferme Cultivago Coton Nazilli 

• 
F5 ! =-

14-3-38 

1-3-38 
1-3-38 

9·3-38 

11-3-38 

11-3-38 
11-3-38 

14-3-38 

9-3-38 
10-3-38 
24-2-38 

7-3-38 

2-3-38 
25-'.2-38 
~5-2-38 

25-2-38 
ll ·3-38 
11-3 .38 

Heure 

11 -·· 

14 

14 
11 

16 
14 

14 -

14 -

14 -

14 

14 

14 
14 

14 

14 

11 
16 

11 -

15 

15 
15 

14 

11 
ıs --
14 -

16 -

ıs 

15 
15 
!5 
11 
16 -

De 1' Administration Generale de· 
Chemins de Fer et des Ports de l'~ 

11250 pieces de traverses en bois de cheoe pour cb 
de voie d 'une 't'aleur esti native de 67200 Ltqs. seront 
par voie d'adjudication sous pli c.achete le Mardi 8 rd,ıl 
15.45 h. au .loc~l. de l' Administration Generale i Ank•'~ 1 

Ceux quı denrent y prendre part doivent remettre 
ıidence de la Commissioo le jour de l'adjudication ju•4 
h. leurs offrea, une garautie provisoire de 4610 Ltqs· 1, 
cats exiges par la loi et un certificat de competence dt 
le Ministere des Travaux Publics. 

Les cahiers des charges soat en vcnte au prix de 
aux caiues d'Ankara, de Hayda rpacha, d'Eskicbehir, d 
Mo udanya et de Balikesir. 

Çarşamba 23.2.938 

Yol malzemesi (OD yol.) \~ 592 
Arpa (Polatlı Ask . SAK) .~-:. 602 
Litopan, reçine ve alçı (İnbis. U. Müd.) .\: 606 
Battaniye (jndr. Gen. Komut.) .\~ 607 
Demir saç ve lama demiri (PTT Fbr. SAK) .\-:. 688 
Çimento karo cilalı ve mat çini ve balast kalburu (DDY 
Külçe kurşun WTT Fbr. Müd.) .\~ 608 
Yatak kılıfhğı bez (Tophane Lvz.) X 608 
Çetinyaya köprüsü tamiri (Samsun Vil.) .\~ 611 
* Makine ve alit (İzmir Defter.) .~~ 612 
Civata, somun, yuvarlak çelik, demir saç, tutkal, kablD' 

boru Y.ı. (THK Aak. Şubesi) .\~ 615 
Patiska (Tophane Lvz.) .\:. 616 
• Buik markalı otomobil (İst. Beled.) \' 616 
• Ekmek kırıntaları ve yemek artıkları (Kandilli Kn: Lif 

.\~ 61& 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aitti~· 
Hamis : "No.,, işareti ılfını huvi gazetemizin savısını 

Mercredi 2~2-1938 

Matı>riel pour voic (Ch. de Fer Etat) N. 592 
Orge (Com. Aclı. Milit. Polatlı) 602 
Platre litop:ıne resine (Dir. Gen. Monopoles) N. 606 
Couvertures de laine (Command. Gen. Ger.d. Ank.) G. bO 
Toles et larnes ~n fer (Dir. Fabrique P. T.T.) N. 608 
Carreaux de cıment, fa'ience, crıble de hal'"st ete. (Ch. dt 

N. 608 
Lingot de plomb (Oir. Fabrique P.T.T.) N. 608 
Toile pour housse (lntend. Tophane) N. 608 
Construction au pont Tcbetintaya (Vil. Samsourı) N. 6l l 
Boulon, ı;crou, fer. colle forte, tuyaux en cuivrelLigue A"

11 

que Suc. Ankara) N 615 
Batiste (lntend. Tophane) N. 616 
• Morceaux de pain et reste de repas (Dir. Lycıöe de Je~ 

a Kandilli) N. 618 

• L t · · · d' d ure-eıı a• erısqueı ın ıquent unt" vente par voıe e !I 

N. B.- Les Nos ındiqu~s en regard dcıı article-: so01 

journal dans lequcl l'aviıı a paru. 

'' DEVRİ 
,, 

Tercüme Bürosu .. 
~ 

Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ,e 
... hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ş 

•:• melerin tercümesi derühte edilir. 
... :. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet: müt:ediid
1 

, 

uMÜNAKASA GAZETESİ,, AboneleriJJe 
Hususi tenzilat yapılır .ı. , 

.'ti l ... 
Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hal1• 

Telefon: 49442 


