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NAKASALAR 

1\ Kuşadası Şırince Belediyesinden: 
t~ 61unı·· 
~tçe" . uz ilk okul binasınrn 24 penceresının demir 
~~eli e 

1
1ti ile antredeki çatı tamir ve ilavesinin keşif 

'lı ~ bi,
0 

.an 994 Jira 48 kuruş üzerindeki eksiltmeye an-
1~tır. a•st~~ çıkmasından açik eksiltmesi 15 gün uzatıl
) lir u ışın 829 lira 40 kuruş deınir çerçeve işi ile 
f ih,~e!· kuruş keşifli çatı demir ve ilave işinin ayrı
~ 'tekl·ı 1 Yapılacaktır •. 
bıJ~'•ı k .. er Şartnameyi lzmir kliltür direktörlüğünde, Ku
f~ Ultür işyar1ığmda ve Şirince: belediyesinde göre-

\ı~!~•i 2 n· 938 t · - ·· t 13 t ş· · "'-..~ ısan cumar esı gunu saa e ırınce 

e nıeclisi huzurunda yapılacağı ilan olunur. 

J;' Trabzon Belediye Riyasetinden : 
'ti.' tıı ,.,.. -
~ h udurlüğümüıde bulunan 12020 lira bedel keşifli 

~-..ali .alı inşaat münakasaya vezedilmştir. 
16in

1
': ait şartname halasai keşif, ve proje, Fen Mü· 
11 

e hergün bila bedel görülebilir. 

. 

Galatasaray Maliye Şub. 30-3-38 10 
Tahsil Şefliti 

• www w 

Münakasa, 5.4.938 salı günü saat 15 te. Belediye Dai-
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Münakasa, kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Muvakkat 1teminat 901,50 liradır. 
Talihlerin, Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

ve şimdiye kadar yapı işlerile uğraşdıklarına dair vesaik 
ibraz ederek, bu işi yapabilecekleriGe dair bir ehliyet 
fenniye ve<Jikasını, Belediye Fen Müdürlüğünden alarak, 
teklif mektubuna koymaları ve diplomalı veya Nafıada 
çahşmış bir Fen adamı göstermeleri şarthr. 

ıeklif mektubları, 5.4.938 salı günü, saat 14 de ihale 
Komisyonu Riyasetine tevdi olunmuş olacaktır. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : Bergamada Bakırçay 
ovası ve nehir ıslah'ltı ame!yatı, keşif bedeli 1.564.903 
lira 86 kuruştur. 

Eksiltme: 11.4.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksilt· 
me komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Ba· 
yandırlak işleri genel şartnamesi• fenni şartname ve pro
jeyi 50 lira mukabilinde sular umum müdürlüğündf'n ala· 
bilirler. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lüt:fen iç sayiteıere mür-acaat: ediniz 

Eksillmeye girebilmek için isteklilerin 60697 lira 12 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafıa 
su işıerini ve mümasil inşaatı taahhüd edip muvaffakiyet· 
le bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta ka· 
biliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden almmış müteah
hidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektubla
rını yakarada yazılı snatten bir aat evveline kadar sular 
umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazım· 
dır. Postada olan geci ~meler kabul edamPz. 

Balıkesir Vilayeti Dnimi Encümeninden: 

Kapah zarf usulile eksiltmeye konulan iş: 
Edremitte yeniden yapılacak ilkokul inşaatı olup ke

şif bedeli 26941 lira 16 kuruştur. Muvakkat teminat 2020 
lira 59 kuruştur. 

Bu işe aid evrak şunlardır : 
Proje, mesaha cetveli, keşifname, fiatı vahid cetveli, 

eksiltme şartnamesi, fenni şartname, mukavele projesi, 
bayındırhk işleri genel şartnamesi • 

İstiyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde veya 
Daimi En.:ümen kaleminde görebilirler. Eksiltme 4.4.938 
tarihinde pazartesi günü saat t 5 te Balıkesir Vilayeti 
Hükümet binasında müteşekkil Daimi Encümen Odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltm~ye girebilmek için 1938 yılı ticaret vesikası 
ve muvakkat teminatını mal s:ındığına yatırdığına dair 
makbuz veya şayanı lrnbul banka mektubile ve 938 yı lı için Na
fıa Vekaletinden alınmış ve bu n~v: islere girmeye selahiyet 
veren D."ilteEhhıtiik vc:ibnbıı::n. il:rc: zı rnettut oldt ğm dan 

isteklilerin yukarıdaki şartlar ve 2490 numaralı kanunun 
hükümleri dairesinde h, zmıyacakları Zarflarına muayyen 
tariht~ ve ihale sacttinden bir saat vvel makbuz mu1·a
bilinde Vilayet mnkamına vermeleri, postada vaki gecik
meler kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor birliklerinin ihtiyacı için iki pavyon yapılacaktır. 
ihalesi 31 mart 938 perşembe günü saat 16 da Çorlnda 
kor Karargahında açık e'tsiltmesi yapılacaktır. Fenni ve 
hususi şartnamelerini görmek isteyenler Ankara ve İstan· 
bul levazım amirlikleri satmalma komisyonunda görebi· 

lirler. 
İlk pey parası 2640 liradır. İstekliler kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerindeki belgeler ·ıe b1rliktc belli gün ve 
saatte Çorlu kor satınalma komisyonuna müracaatları. 

. 
• • 

Akçakale yapbrılacak idare bi.ıası insaatı. Bak: İnhi-
sarlar U. Müd. ilanlarnıa. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
~-- . . .. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalet bina ... 111111 ön rephP:,inde ynptırılacak 1306 lira 
41 kuruş kesif bedelli harici projektör te:-i:,atı nçık ek ilt· 
meye konmuştur. 

Eksiltme l l .4.938 pazlırtesı günü aat lS.30 da Vekalet 
hina-:mda toplanacaıe sntınalma komü:;yonunca yapılacaktır. 

Muvakkat tem;nat 322 lir:ı 98 kuruştur. 
1 ·tekliler bu i~ · ai 1 resmi ve fenni ve lıuı:;ıHi şartname· 

lcri ve mukavele projr ~il sair evrakı levazım büro:ıundan pa· 
rnsız olarak ahrlnr. 

lsteklil••rin ikinci nı.ıdclede yazılı ~in ve banıtc teminat 
paralarile birlikte Vekfllct ntmalma koınisyoııuna gelmclerı 
ilan olunur. 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çar asır v.s. 
----------------~~·--~..-""-'"'"""____. ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için alınacak olan 42-43000 metre patiska
:un kapalı zarfla eksiltmesi 31.3.38 perşembe günü saat 15 te 
Tophanede İstanbul le\•azım amirliği 5 tınalma komisyonund ı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 15265 lira, ilk temın"tı 1144 1ir 87 



kuruştur. Şartname ve nümunesi komiıyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni Yesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saa • 
tinden bir saat evvel komisyona verm1:leri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Bir çiftine tahmin edilen fiatı 470 kuruş olan 150000 
çift kundura kapalı zarf usu!ile satın alınacaktır. Şartna· 
mesi 35 lira 25 kuruş bedel mukabilinde satılmaktadır. 

Talihler hergün Komisyona müracaat edebilirler. ilk te· 
minatı 31950 liradır. İhalesi 14.4.938 perşembe günü saat 
11 de yapılacaktır. Eksiltmeye ıireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikleri ilk 
teminatlarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada MMV Satınalma Komis
yonuna vermeleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Konya İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Karaman İstasyonundan İnhisarlar ambarına ve Erme• 
neğe ve bu mahallerden geri gönderilecek bilumum me
v addı inhisariyenin bir sene müddetle nakli 20 gün için 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartnameyi görm~k isteyenlerin Konya in
hisarlar Başmüdürlüğü ile Karaman İnhisarlar Başmemur
luğuna müracaat ey~emeleri. 

İhale 11 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te Konya 
İnhisarlar Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için isteklilerin 57 lira muvakkat 
teminat vermeleri şarttır. 

• • • 
Konya istaı;yonundan Hadim ambarına Ye bu mahaldea geri 

gönderilecek bilumum mevaddı iohiaariyenin bir sene müddetle 
nakli 20 gün için açık eksiltmeye konulmuttur. 

Bu işe işe ait şartnameyi görmek isteyenlerin Konya inhisar
lar başmüdürlüğüylc Karaman inhisarlar batmemurluğuna müra· 
caat eylemeleri. 

İhale l l.4.38 pazartesi günü aaat 15 te Konya inhisarlar baş
müdürlüğü odasında yapılacakhr. 

Eksiltmeye girmek için iıteklilerin 17 lira muvakka l teminat 
vermeleri tarttır. 

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

Preventorium-Sanntorium Direktörlüğünden: 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 
1467 20 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

1 tO 
Hazırlanan keşif ve şartnamesine göre Sanatorium ıçın 

yaptırılacak 32 adet hasta dolabının 31.3.938 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat saat 15 te pazarlıkla i· 
halesi yapılacaktır. İsteklileri İstanLulda Cağaloğlunda 
Yüksek mektebler M .. haaibiiği odasındaki komisyona gel· 
meleri ve geleceklerin resmi müessesatta en az 1500 lira· 
lık bu işe benzer işler yaptıklarına idarelerinden almış 

oldukları vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direk
törlüğünden pazarlık tarihinden bir hafta evvel yazılmış 

ehliyet ve ticaret odası vesikalarını yanlarında bulundur
maları şarttır. Pazarlığa başlamazdan bit" saat evvel de· ; 
pozitolar mezkur Muhas~plik veznesine yatırılmış bulu- j 
nacaktır. Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak 1 

için Direktörlüğe baş vurulabilir. 

Kereste, tahta ve saire 

MÜNAKASA GAZETESİ 

şekil ve eb'adda dinamo kömürü 5.4.938 salı gunu saat 
10,30, da Haydarpaşada gar binası içinde toplanan ko
misyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 115 buçuk liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanun11n tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe aid şartnameler komisyoadan parasız ola· 
rak ~ağltılmaktadır. 

* • • 
198,5 ton odun alınacaktır. Bak: erzak sütununda Is

parta Aıkeri SAK ilanına. 

Müteferrik 

DeYlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum İdaresinden: 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat temi· 
natları yazılı muhtelif tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek 
şartile 26.4.938 salı günü saat 15 ten itibaren sıra ile ve 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işlere girmek istiyenler aşağıda gösterilen miktar
da muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tahmjni bedeli 5000 liradan yüksek olan eksiltmeler 
için Nafıa müteahhidlik vesikalarını ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aok arada Malzeme daire-
sinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde da
ğıtılmaktadır. 

Sıra No. Tezgahın ismi Miktarı Muham. Muvak. 

1 
2 
3 
4 
5 

bedeli L. teminat L. 
Dirsekli perçin makinesi 2 17.000 1275 
Boru bükme presi 1 t .550 ı 16,25 
Kollu testere 6 ı 1.300 847,50 
Perçin ocağı 1 7. 700 577 ,50 
Çentrolama tezgahı 2 2.400 180 

Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 1457 liradan ibaret bulunan 850 kazma 
400 kürek ile 900 kazma upı 800 kürek ve 800 çekiç ve çadır 
ipi alınacaktır. İhaleıi 14.4.938 pertembe günü ıaat 15 te hükii· 
met daireıinde Daimi Encümende açık ekailtme ile yapılacaktır. 
Muvakkat temieab 116 lira 3 kuruştur. lateklilM teminat mektu
bu ve Ticaret odaıındao musaddak vesikaları ile ihale günü Dai· 
mi Encümene relmeleri. 

Buna aid tartname Nafıa Müdürlüğünde bergnn ıörebilirler. 

Turgudlu Belediyesinden: 

Bir ucu «An huatlm diğer ucu kordonlu içerisi ilt! dışa

rısı a :faltlunrnış muhtelif ebadda 95 adet «A» «'f» «Z» «l» 
brik kordon ve manşon ve hranşmaa teferruatile 70 milim 
kutrunda ve beherinin uzunlukları üç ila 4 metre tulunda 
olmak iizere bez yüz metre font boru ve 300 kilo ı:;af blok. 
kurşun ve 30 kilo katranlı salmastranın muhammen fiatı 

olan :3 l20 lira iizerinden 23 mart 938 tarihinden 12 nisan 
938 alı gününe kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Hariçten <.:elp edilecek yukarıda miktar ve ev
safı yazılı bilumum malzemenin gümrük resmi ile Turğut

luya kadar teslim rnasraflan tamamen müteahhide aid ve 
racidir. Talipler fazla izahat istedikleri takdirde kendilerine 
derhal mufassal malfımat verilir. 

Taliplerin 2490 numaralı kanun hükümlerine göre ihale 
gunu olan 12 .Nisan salı günü ö~leden sonra saat ı 5 te Tur· 
gutlu belediye dairesinde isbatı vücut etmeleri ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komiıyonundan: 

1- Gümrükler için 15 aded Garvenz marka baskül 6.4.38 
çarfamba günü .aat 11 de kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 5250 liradır. 

3- Şartname komisyondadır. Görülebilir. 

Kırklar~li P. T. T. Miirlürliiğündcn: 
Kıı klareli Dereköy nahiyesi Kurudere Devlet ormanın

dan ke ·ilmek ve Çorluya te.::lim edilmek şartile idari ve 
fenni şartnamesindeki evsafı havi 8 metre tulünde ~190 a
det meşe cinsinden telefon direği kapalı zarf usulile ek
~iltmeye konulmuştur. 

4- İsteklilerin kanunun ikinci maddesindeki nsikaları ve 
ı 394 liralık ilk teminat makbuzlarile Galata eski ithalat a-ümrü
ğü binaaındaki komiıyona bir 1aat uveline kadar tekliflerini 
vermeleri lazımdır. 

Muhammen bedeli l6425 lira, muvakkat teminat 1231 
hra 88 kuru~ olup ek iltmesi 6.4 938 çarşamLa günü saat 
11 de Kırklarelindc P.T.T. müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tubu, Ticaret odası ve5ikasından başka müteahhidlik vesi· 
kası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarım o gün 
saat 11 e kadar komisyona vereceklerdir, 

Fenni ve idari şartnameler Kırk!areli P. T. T. ınüdiidü
ğiinden parasız wrilir. 

Mahrukat ıenzin-Makine ya~lan v. s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 1540 lira olan 2510 adet muhtelif 

l 

• • • 
Jandarma telefon şebekesine ait 2490 telefon direk 

tepelerinin çinkolanması ve katranlanması ışı. Bak: İst. 
Belediyesi ilanlarına. 

. Erzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harb okulu için 2500 kilo tereyağın açık eluiltmeıinde tek· 
lif edilen fiat layık hadde görülmeditinden 31 mart938 saat 15 
le açık ekıiltmeıi Ankara le•azım amirliği satınalma komiıyo 
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3500 lira ilk teminatı 262 lira 50 kuruştur· 
Şartnameai her gün komisyonda görülür. Kanuni vesika ve te
minatla komiıyonda bulunmaları. 

* • • İdareleri imirlite bağlı jandarma erat ve okurların ih
tiyacı için lO ton sade yağının kapalı zarfla ekıiltmeai•de ta-

'O Mart I~~ 

lip çıkmadığından 6 nisan 938 ı. 15 te pazarlıkla ekıiltoıe•İ;. 
kara levazım amirliği satınalma komiıyonunda yapılac• uf 

Mahammen bedeli 10500 lira ilk teminatı 787 lira 58 k11
' .,e 

tur. Şartnameıi her gün komisyonda görülür. Kanuni ve1ik• 
temiaatla komiayonda bulunulmaz. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan= 

istanbul komutanlıtıaa batlı birlikler bayvanab için 80 t:. 
yulaf ıatın alınacağ'ından açık ekıiltme ile ihııleıi 13.4.38 ~ Jr 
şamba günl aaat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 4 ,ı 
radır. ilk teminatı 345 liradır. Şartnamesi hergin ötleden ef"

1
, 

lcomiıyonda görülebilir. l•teklilerin ilk teminat makbuz ~e ,. 
mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde J.~· 
zıh Ve•ikalarile beraber ihale günü vakti muayyeninde fıll 
lıda komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: . 

1, bfll1 

Muvakkat ad ıı 
teminat be c .. 

Lira ~. ' Kıt'ası Cinsi Kilosu 
Burdur Sığır eti 7900 
Tefenni Kuau ot 64400 
Fethiye Odun 5800 > 

20 119 
242 5 .. ~ o ı· 

33 )Q 
» Sığır eti 1 1000 

ihalesi 28.3.938 pazartesi günü saat 
pazarlık usulile yapılacaktır. 

157 ~ııd 
10 dan ıs e 

Elmalı Odun 140500 
An tal ye Saman 70800 

84 
107 
t25 

oil1 
2 
o 

Denizli Kuru fasulya 18500 
» Pilavlık pirinç 9250 149 

24 r 
)8ı' ıs e kadar 1 ihalesi 29.3.938 salı giinü saat 10 dan 

lık usulile yapılacaktır. 

Denizli Yulaf 171000 770 
» Arpa 126100 379 

A 
z 

» Saman 135200 20.1 
1
•
8
d,r 

ihalesi 31.3.938 perı,~eınhe günü sa..ıt l t den 14 e " 
pazarlık u~ulilc yar,ılacaktır. cif 

6 aarnizon için eksiltme ile satın alınacak. mevadın o . e. 
ve miktarları ile ihale gün ve saatleri ve eksiltrnenın 11 

ti 

retle yapılacağı ve teminatile muh<'lmmen fiatları yu~a 
gösterilmiştir. d • 

işbu eksiltmeler Isparta Tüın Komutanlığı biıııı"111 

111 
satınal .• a komisyonunrla ihaleleri yapılacağından şartf19 

leri de komisyondaıhr. J11İı1 
isteklilerin listede yazılı giin ve :;aatlara kadar te jU 

makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaat etmelerı 
olunur. 

d•' 
Bursa Tüm Ko.ııutanhtı Satınalma Kor.ıisyonu Batkanlıl'0 1 

·ıt~ 
Buru garnizonu için beş bin kilo kuzu eti açık ek•1,ıııı' 

yolile 7.4.938 paaarteıi günü aaat 15 te Buua Askeri Sat•" ı/J 
Komisyonunda ekıiltmeye konacakt;;r. Muhammen tut~rı 

0
.,4' 

liradır. İlk teminatı 180 liradır. Şartnamesi hergün Koın•O' 
parHız görülebilir. 

. 
d ıı. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun 
3 

b' 

Müstahkem Mevki kıtaatının kapalı zarfla münakaıad~1,df' 
lunan 49800 kilo ayaktan11tır eti ihtiyacına talip çıkınadıf 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. . ıl' 

İhalı-si 29 mart 938 sah günü saat 15 te kışlada iırn•' 
zım Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 12948 liradır. 
Teminatı muvakkate akçeıi 971 lira 10 kuruştur. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. ,/ 

d . f 
lıtekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına aır 

göstermek mecburiyetindedirler. 

b) Ü Z A Y E D E L ~ -----------------·-------
İzmir İnhiurlar Başmüdürlüğünden: 

Cins miktar ve muhammen fiatlarile aşağıda göıterileıl 
pazarlıkla satılacaktır. ~"' 

İıteklilerin 31.3.938 günü saat 15 te BatmüdürlüJiS 
Komiıyona gelmeleri. tı 

Cinıi Kilo Adet Mu ham Tersıio• ~I 
1 ı..· ı1 

Şarap 86 4 K. 
Sirke 106 03 ,, ~ 
Eıki etya 62 15 L. 'l - , 

Hurda çinko l.:ı9 02 ,. 
" 

teneke 95 Ol 
" 

Seyhan D efterdarhğından: 
1
5 

Karat•• dalyanının balık avlama hakkile balık rüsatıı'~tiıı' 
bat 941 ıonunda hitam bulmak üzere avlama mevıirnİ 

1 
~ 

938-940 ~ç senelıği 2490 numaralı k.~nun mucibince "~ı' 
zarf uıulıle arttırmaya çıkarılmıştır. Uç ıenelik mubaıı' ') 
deli otuz bin liradır. İhaleıi 30.3.938 tarihine mu .. dif ç~ıf 
günü saat 15 te Seyhan Defterdarlığında toplanan J(orı' 
icra kılınacaktır. • V', 

iate~lilerin şeraiti anlamak üzore Seyhan Milli E~l•~,ı 

\ 

ıine muracaat etmeleri ve muayyen gün ve uatten bır ,ı 
veline kadar teklif mektublarını Komisyon Reilliğine .,e 
ilin olunur. 



Kırklareli Orman Memurlutundan : 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • • 
--

1- Quester fabrikası mamulatından yüksek devirli 
Cinsi Ster Kental Mu. vahit fiat 

~t4 kttruş S odunu 1845 11994 8 (bir kentali) 
~-~l trhest •e açık arhrmaya çıkarılan Kırklareli vilayetinin Vize 
tııı.rı,'' d.ahilindeki Telyolu otmanından t 1994 kental meşe odu 

talıp çıkmadığandan attırmanın 10gün uzatıldığı ilan olunur. 

kıyım bıçaklarını bileme makinesine aid "•eher takımd 
6 adet olmak üzere., 50 takım zımpara taşı şartname 

1 
ve resmi mucibince pazarMda satın alınacaktır. 

lstanhul Defterdarlığından: 

um arası Cinsi 
y 1388 Sudut Bayker Lüks hu ıısi otomohil 

ckı ~karıda cin:=:i ve ev afı yazılı ~arı renkli ve ön teker· 
bibierınirı iç ve dış Ja5tikleri mevcud olınıyan otomohil. sa· 
C!da ?.::rnan Suphinin vergiye olan borcundan dolayı Bo~tan
bQ Çerenköy caddesinde 24 sayılı mahalde tahh hacze a
de lllıştır. Mezkur otomobil 28.3.38 pazarte~i günü ~aat 14 
~t tahallind~ tah~ili emval kanunu hi.ıkümlcri d:~ire:>iıı<le 
f\a~ acağından rrörmek ve fazla malı1mat almak isteyenlerin 
~U tköy maliy: şubesi tahsil şefliğine müracaatlcri ilan olu-

r. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

11- Pazarlık 28.IH.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 de Kabdaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartname resimleri parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden ahnabiHr. 

lV -İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1263) 4-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 3 adet elektrik süpürgesi 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Eksiltme 28.lll.938 tarihine rastlıyan pazartesi gün6 
saat 15 te. Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapdacakbr. 
ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
iV- Fiatsız teklif ve kataloklar tetkik edilmek üzere 

eksiltme gününden bir hafta evvel İnhisarlar Tütün Fa
brikalar Şubesine verilmiş olmabdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1352) 3-4 

tı~lttQoı sayılı arttırma kağıdında yazılı RNS-AK markalı bili 
42.) ~tlllı 250 sandıkta ıı-ayri safi sikleti 9240 kilo ağırlığmda 
llı•rk•ta değerinde hurma 908 sayılı artbrma kağıdındaki SS-NGK 
iıtıd il bila numaralı 9 fıçıda gayri .afi sikleti 510 kilo ağırla
~ıtıd\ 1020 lira degerinde Japon Havyarı) bu kerre içinde eşya 
dı11d 

1 lı Soğuk Hava depo•undadır. Ve 894 S . arttırmr kağıli., :ki iki ıandıkta gayri safi ıikleti 112 kilo ağırlığında 17 
llıatk eğerinde dört köşe şeker 892 sayıl ı arttırma kağıdında SH 
lıkıtıda hila numaralı 10 çuvalda gayri safi siklett 470 kilo ağır
bııçuk il 20. lira değerinde kabuklu ceviz 28.3.938 günü saat 13 
d• , ta Sırkecide Reşadiye caddesindek; Gümrük satış solonun 
)G~d Çık arttırma ile dahile ve harice ııatılacağı iıteklilerden 
l>cl' e 7,5 I-ey akçesi makbuzile Maliye Unvan tezkeresi iıtenir. 
İ~iıı/kçelerinin ıaat 12 ye kadar yatırılması ve malların 3 gün 
bitir c ÇekHrnesi mecburidir. Eşya her gün öğleye kadar görüle-

-e= 

1( Keşan Belediye Reisliğinden: 
"al\> cş~nda 2 un fabrikasında mevcut ilci motör, 3 kazan, 4 
ı. , ' hır vals tornası, evrika vesair transmiıyon alatı ucuz fiat
diu atılacaktır . Taliplerin 15 nisan tarihine kadar Keşan bele· 

.Jt tej . . - . 
sı tatıye muracaatlerı. 

Mik Kara isali Orman Bölgesi Şefliğinden : 
~ darı hacım 1\13 D3 
Cillh~1llrnen fiaiı 7 lira lO kuruş 
1 _nıı : ıneşe kömürü 169200 kilo 

Otın, Seyhan vilayetinin Karaisali kazası dahilinde lfık döşü 
2~ından 169200 k. meşe kömürü satışa çıkarılmıştır. 

•rttı S.4.38 günü ıaat 14 de Karaisali orman idareıinden açık 
"rrı• · 1 3_ ı c yapılacaktır. 

4 _ Beher kentalinin muhammen fiatı 7 lira 10 kuruştur. 
1dare . Şartname ve mukavelename projeleri Karaisali orman 

5 ~ Yerlerinden alınır. 
S,t Muvakkat teminat 99 lira 9 kuruştur. 

•~tht ış orman kanunun 18 inci maddesinde yazılı pazarlıkla s:t arttırma ile yapılacaktır. 
tış uınumidir. 

A. Galatasaray Maliye Şubesi Tahsil Sefliğinden : 
~•ın •rrıaıı Me.cit mahallesi Hamalbaşı 9 .ayılı tuhafiye mağa
~ .... \l•rı -.ergi borcundan dolayı bilcümle eşyası gömlek, çorap, 
'llGıa at V.s. 30.3.938 çarşamba günü .aat 10 dan itibaren aleni 
'll•h?ıedc ile satılacağından isteklilerin o gün ve saatte mezkfıe 

de bulunmaları. Satış petindir. ----s izmir Vakıflar Müdürlüğünden : 
1,t, ~lıl.ığa çıkarılan Salepçi oğlu camii avlusunda mevcut taş· 
diti il:lıp çıkmadığından ihalesinin 30.3.938 tarihine temdit edil
~ olunur. 

~-:S: _ s sa 

~sarlar U. Müdürlüğünde~! 
lüi·~-2' .111.938 tarihinde ihale edilemeyen Gaziantep Müdür
lt }'::: bağlı Akçakaled~ yaptırılacak İdare binası inşaa

J tden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
lttıı• 1- Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat 

'~atı 795.51 liradır. 
türı .. 11- Eksiltme 1 l.IV.938 tarihine rastlayan pazartesi 
btıfu saat 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
ı,I' •tı~eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarf
çttt lllunakasa günü en geç saat 13.30 za kadar adı ge· 
\tttij~~ırn Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 

lV ~ olmalıdır. . . 
dt 1 Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabılın-
b tıbi 1 G · t ll~ttı·· 8.~r ar Levazım ve Mubayaat Şubesile azıan. ~p 

VUdurlüğünden ve Akçakale Memurluğundan alına~ılır. 
ta.k - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennı ev
ill'r \'~ vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek 

ıca . Vı vesika almaları lazımdır. 
11lcj Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ile V 1 

\t"kk Oladdede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu· 
1)),

11 
~t güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 

tü
11

.. apalı zarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa 
'tıiı: ~n geç saat 13.30 za kadar adı geçen Alım Ko-

1 

~,91 <>~u Başkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş ol-
iltırndır. ( l 6GO) 1 - 4 

t, ~~hbuı' B~lediy~s( İl~nları'<~ · 
Jandarma telefon şebekesine ait 2490 tane direğin te· 

pelerinin çinkolanması ve katranlanması işi açık eksilt
meye konulmuştur. Bunlaı ın hepsine 3735 lira bedel tah· 
min edi~miştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gonı
lebilir. istekliler 2490 mımaralı kanunda yazılı vesika ve 
280 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 1 1.4.938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (İ) ( 1664) 

ç== 

Uyuşturucu Maddeler inhisarı bedellerini beş sene zarfın· 
da ödemek üzere aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mah

sulü konsinye afyonların bakiye üç senelik taksitlerini 

defaten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 
İnhisarından: 

s~nelik satışlarımızın yüzde 30 una iştirak ettirilmek ıuretile 

bedelleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki seneler mahıulü 

konıinye afyonların iki ıenedenberi .,erilen taksitlerle takriben 

nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezkur Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere ge

ri kelan üç senelik takıitin l Nisan 938 tarihinden itibaren def'

aten ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlanoın sıra No. larına 

nazaran aşağıda gösterilen tarihlerde İstaııbulda İdaremire müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat e

demiyeceklere ait olan baki ye bedeller bundan evvel yapıldıiı 
gibi Banka vasıtasiyle kendilerİDf: havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerio müra-

caatları tediyatın ıonuna bırakılacaktır. 

No. 

1000- 1015 

1016 1030 

1031 l045 

1046-1060 
1001- 1015 
1076 - 1090 
1091 - l 105 
1106- 1120 
1121 - 1135 

1136 1150 

1151-1165 

1166 1180 

1181 119 

1196 - 1210 
1211-1225 
1226 - 1240 
1241 - 1255 
1258- 1270 
1271 - 1285 
1286 - 1300 

1301 - 1315 

501 - 520 
521 540 
541-560 
561-580 
581 600 
601 - 620 

Tarihi 

l )Nisan 93~ 

4 " " 
5 " " 
6 

7 
8 
il 
12 

13 

14 
15 
18 

19 

20 
21 

22 
25 
26 
27 
28 
29 

" ,, 

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

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

,, 

" 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" ,, 
it 

" 
" ,, 

2 Mayıı 938 

3 " " 
4 

5 
6 
7 

" 
" ,, 

" 

" 
" ,, 

(1570) 2- 3 

Gün 

Cuma 

Pa:z:arteıi 

Sah 

Çarşamba 

Pertembe 

Cuma 

PazartHi 

Salı 

Çarşamba 

Pertembe 

Cuma 

Pazartesi 

Salı 

Çarfamba 

Perıembe 

Cuma 

Pazartesi 

Sah 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Pazarteıi 

Salı 

Çartamba 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 

Sayfa 3 --
Pazartesi 28.3.938 

Mayonluk çelik şerit (MMV) .ı\! 609 
Zımpara taşı (İnbiı. U. Müd.) ,, 633 
Matbaa kağıdı ve karton (DDY) .,; 635 
Yüz havluıu (MMV) .,? 636 
Elektrik ıüpürgeıi (İnb. U. Müd.) .\! 636 
• Kurban derisi (THK Haymana Şubeıi) .\! 636 
Pertevniyal liıeıi pavyonu ikmali inf. dst. Nafıa Müd.) .\! 636 
Nümune plağı (İst. Beled.) .\: 637 
Tophanede 2 No. lı dikimevi tamiri (Tophane Ln.) ~! 6.17 
Buğday kırdırılmuı (Tophane Lv:ı:.) ..Y! 637 
Koşum atı (Ank. Val.) A! 637 
Kamyon (İnhis. U. Müd.) •'~ 638 

• 

Akhisar elektrik şebekeıi teaiı. (Anhiıar Beled.) .\! 638 
Amerikan bezi, patiska, pamuk, yüz hnluıu Y.ı. (lıt. Bel.} .\!638 
Kuleli aak. lisesinin •u depoıu tamiri (Tophane Lvz.) .Y! 638 
Çadır (izmir Vil.) .\! 639 
Kazma, kürek sapı, varyo:ı:, keaer sapı v.ı. (lzmir Vil.) .\! 639 
Otomobil iç ve dıç liıtikleri (MMV) .\! 639 
Yangın arazözü (Taraus Beled.) .\ : 639 
Bidon (MMV) .\; 639 
Terlik ,, ,, 639 
Rasad aletleri için baraka yap. (Baıvelı. Devl. Meteor. İtl. Oir.) 

.\! 639 
Ank. yükaek ziraat enstitüleri talebe çalışma biaaaının tamiri ye 

elektrik tesisatının harici tebekeye batlanmaaı (Nafıa Vek.) 
.\! 639 

Gümrük tarife repertuvarının basbrılmuı (Gümr. ye İnh. Velı.) 
.\! 639 

Sorgun kaza mrk. ilkokul binuı inş. (Yozıat Nafıa Müd.) ~\! 641 
Malatya meyv cılık istaayonu binaları inş. (Malatya Nafıa Müd.) 

.\! 644 
Tabanca (DDY) .\! 644 
• Çam kereste (İsparta Ormau Başmüd.) .\! 644 
Bölıe sanat okulunda atelye inş. (Konya Nafıa Müd.) .\! 846 
* Gurdo marka tayyare (Eski,ehir. Defterdar.) .,! 647 
Boş şişe (Diyarbakır İnhiı. Müd.) .\! 647 
Tamirat malzemesi (ıt. Beled.) .\! 649 
Yangın ıöndürme aleti (İıt. Beled.) .\! 649 
Sultan Çiftliği kumu " ,. ,. 649 
Su tulumbası ve kamyonet malzemesi (iıt. Beled.) .\: 649 
Cihangirde yangın yerinde teaviyei turabiye (İıt. Beled.) .\! 649 
Demir kapı ve pencere yap. (iat. Beled.) .\! 649 
Üıküdar Cankurtaran mrk. tamiri (iıt. Beled.) .\: 649 
Fiş dolabı (İst. Beled.) .\: 649 
Tavuk (İst. Komul.) .\! C49 
Üsküdar Karacaahmet şehitliği dahilinde adi kaldırım yap. (lıt. 

Beled.) .\! 6-49 
Galata teınizlik ahırındaki elektrik teıiaatının tamiri (iat. Beled.) 

.\; 649 
Devai ampul (İst. Belecl.) .\~ 649 
Gömleklik bez (Tophane Lvzr) ·'~ 650 
Amplifikatör ve hoparlör tr.siı. (Tar1us Beled.) .ı'! 639 
• Lüks otomobil lİst. Defter.) .\~ 651 
Sığır eti, kuru ot (İsparta Aık. SAK) .\~ 651 
Odun (f•parta A•k. SAK) _,; 651 

Salı 29.3.938 

Konya Şeydi şehri ilçesinde ilkokul inş. (Konya Kültür Dir.) 

.\! 632 
Meşe traversi (DDY) ;\~ 635 
Bof küfe (İnhiı. U. Müd.) ,,! 636 
Hanıar inş . (MMV) .\: 636 
Makine yağı (Tophane Lv:z:.) .ı\: 638 
Nişasta kola (İnhiı. U. Müd.) 638 
Uçuı elbisesi cillıı (MMV) .\! 63~ 
Toz feker (Ank. Lv:z:.) .ı\! 639 
Telefon santralı tesiı. (Harita Gen. Dir.) .ı\; 639 
Soba ve dolap (Edremit Ortaok. Dir.) .\! 642 
Muhtelif kereste (Denizbank lat. Liman lıtlt.) 642 
• Meşe ve çam odunu (Konya Orman Mühend.) .\! 646 
Havuz inş. (Diyarbakır Nafıa Müd.) .\! 647 
Kabrin inş. (Afyon Beled.) .ı\! 648 
itfaiye malzemesi (Dinar Beled.) .\! 649 
Dış servisi için tablet ve alet ile ıöz servisi için alet ıiıt. Be-

led.) .\! 650 
Pirinç çııgı (İıt. Beled.) ,;\! 650 
Amele barakaaı inş. (Çanak. Nafıa Müd.) ~\: 650 
Sebze (Edirne Tuğ.) .\ : 650 
Çankırı hükumet konağı binası tamiri (Çankırı Vil.) .\! 651 
Odun (İıparta Ask. SAK) .,! 651 
Benzin (İıt. Deniz Tic. Müd.) .Yı 651 
Sığır eti (İzmir Lvı.) .\! 651 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi ırazetenıizin sayıaını srösterir ,-------1 .. 
Şehzade başı 

Turan tiyatrosu 
~9 mart aalı 

Eyub Sabri Jübilesi 
Şehir Tiyatrosu 

Ertoğrul Sadi Tiyatrosu 
Halk Opereti 

Naşid ve arkadaşları 
ve 

Necip Celal Konseri 
Türkuvaz Variyetesi 

Memleketin tanınmış 
musiki ustadları ve 

?????? Konseri 

~---------

.. 

Acele 
Satılık Motör 

15 metro boyunda tik ata· 
cından çift kat olarak yapıl· 
mış 36beyrirlik motörlG ııG
zel bir tenezzüh motörü ucuz 
satılıktır. Müracaat yeri Zın· 
dankapu 23 R&1im Eıkin. 

Telefon: 22574. 

imtiyaz ..a+i " ,.., itl-i 
Direlrtirii: 1..-il Girit 

Buddıiı 7er: ARTUN Baıımni 
Galat. Billur aokaıılı Na. 10 
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Adresse T~legraphique: 

'ııtnnbul M0NAKASA 

a l a optique des Ad
0

udications Ouvertes Aujourd'hui 
Modt 

d' djudicı:l 
Objet de l'adjudicatıon Prix 

estimalif 
Cautio • 

Proviaoire 
Lieu d'adjudıcatıon et du 

Cahier deıı Cbargeı 
Jours tieure 

A) Adjudications au Rabais 

ConstrlJction-He~aration- Trav Publictı·Materiel de ~on~truction-Cartographie 

Conetruction hatiment adıninist. a Aktchakale (cıı.h. Pli cach 10606 81 795 55 Com. Ach. E.conom. Moaop. K.tache 11-4-38 14 30 
eh. P. 53) (aj.). 

Operation pour reforme au fleuve Bakırtchayı a n 1564903 86 60697 12 Min. Trav. Pub Dir. Gen. Hydraulique 11-4 38 15 -
Bergama (cah eh. L. 50). 

Construction bfıtiment ecele PriOlaire a Edr . mit 26941 16 2020 59 Com. Perm. Vil. Balikesir 4-4-38 15 
,, de deux po.villons militaires Publique 2640 - Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 31-3-38 16 

lnt. Anlc. et Tophane 

Electricite-Ga~7Chauffage Central Q:ıstallation et Materiel) 

lnstallation projecleur exterieur au bitiment du Mi- Publique 4306 41 322 98 Minister• de l'lnterieur 11-4-3~ 15 30 
aistere de l'lnterieur. 

lfabillement - Chaussurcs - Tissus- Cuirs. 

Chaussures: 1501100 pııires (cah . eh. L. 35,25). Pli cach la p. 4 70 31950 - Com. Ach. Mia . Def. Nat. Ankara 14-4-38 11 -

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

?oteaux telephoniques en bois de sapin (8 ı:n. de 
longueur) : 2190 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Chıırbon pour dinamo (div. dim .) : 2610 p. 

Basculee marque Garvenz: 15 p 
Goudronnage et z.ingage de poteaux pr. ıeseau 

telrphonique : 2490 p. 
Tuyaux de fonte: 500 m.· Plomb: 300 k.- BoJrre 

goudronnee: 30 k. 

l -- IG WWWWWW ..-.O 

Pli cııch 

Publique 

Pli cach 
Publique 

.. 

16425 -

1540 

5250 -
3735 -

3420 -

ste · ca ~e ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

25 - 3 1938 

FiA TLAR ( Cours officielsJ 
Afion (Opiıım) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır snrı (Mais jaune) 
Peynir kaşer (Fromage kacbere) 
Nohut iri(Poi chiche) 
Kaplıca 
Güz Yünü 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Badem iç 
Ceviz içi 
Susam (Sesame) 
Mercimek (Lentiile) 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Burçnk 
Susam ,, ( ,, sesanıe) 
Yapalt Anadolu (Mohairo) 

Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Tiftik mnl 
. ,, oğlak 
iç fındık (Noi.ıı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fındık kabuklu (Noisettes l 
Pamuk yağı (Huile de cotonı 
Sansar~erisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 

" Tavşan n 
Porsuk 

5 28 
5 15 -

4 3 -
4 17 
4 32 5G 
4 25 -
4 35 -

52 

7 12 -

135-
3420-
14 20 -

5 30 -

.ı 39 -

1231 88 Dir. PTT. Kiddareli 6-4·38 11 -

115 50 1 Expl. Cb. de Fer Etat H.paeba 5-4 38 10 30 

394 -
280 13 

Com. Ach . Comm. G. Surv. Douan. fst. 6-4-38 
l 1-4-38 

11 -
14 -

{ 
Com. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Econom. ., ,, 

Municipalıte Tour~outlou Juaqu'au 12-4-38 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısır (Mai'ıı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Hıı.ricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (ııeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 
iç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

90 -
82 -

39 50 
15 -

46 25 

13 25 
13 -

35 -

2 75 
1 50 

ucuz ve 

s T LI 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orgc) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia cbiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tiftik 
Yapak (Mohaire ) 
İç c eviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marchea Etrangers) 

36 -
ı o -

ıs 50 
39 20 

Buğday (Ble) Liverpul 4 60 
" ,. Şikago 4 03 
,, ,, Vinipek 5 43 

Arpa (Orge) Anvera 4 -
Mısır (Mais) Londra 3 87 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 49 
Fındık (noia.) G.Hamburg 39 - : 
K ,. ,, 8 -

ACELE 

ÖSK ... 

-
;, 

1 Nuhkuyuau, Mütevelli Çeşme sokak N. 11. 15 dönüm 
arazi üzerine Veysel bey köşkü gayet ehven fiyatle ace· 

GJ le satılıktar. Mezkur köşk iki kat ve birde çatı kat üze· 
rine beş oda, bir matbah , bir heladan ibaret olup ayrıca [!] 
bir kirgir ahırdan ibarettir. 1 

icabında 63 dönüm arazisi birlikte satılır. Görmek ve 
görüşmek için Kadıköy, Moda caddesi, Zühal sokak 
No. 2 ye muracaat. 

~L~~~~~~~~ 

Lundi 28-3-1938 

Ruban d'acier (Min. Def. Nat.) N. 609 
Pierrea emeriea (Dir. Gen. Monopnles) N. 633 
Carto• et papier d'imprimerie (Cb. de Fer Etat) N. 6'5 
Essui-mains (Mia. Def. Nat.) N. 636 
Balnis electriques (Dir. Gen. Monop.) N. 636 
• Peaux (Ligue Aviation Turque 5uc. (Haymana) N. 6.36 
Constr. pavillon au lycee Pertevniy.ıl (Dir. Trav. Pub. (st.l 
Disques (Municipalite latanbul) N. 637 
Reparation maison de couture (lntead. Tophane) N. 637 
Concassage de ble (lntend. Tophane) N. 637 
Chevaux de lrait (Vilayet Anlcara) N· 638 
Camion (Dir. Gen. Monopoles) N. 638 6/ 
lns~allatio.n. el~ctrique. a la ville Althi,ar (Municip. Akb~•,r!ıitt 
Toıle amerıcaıae, batıate, coton, esaui·main ete. (Muoıc•P 

N. 638 

Rep. reoaervoir d'eau (lntend. Tophane) N. 638 
Tentea (Vilayet lzmir) N. 639 
Pelles. proche ete. (Vilayet IEmir) N. 639 
Chambre a air et pneux (Min. Def. Nat.) N . 639 
Arroseuae (Muı:ıicip. Tarsou•) N. 639 
Bidon. (Mia. Def. Nat.) N. 639 
Pantoufles ( ,, ) N. 639 ·f 
Cabanes pour instrument d'obaervatoirc (Dir. Af. Meteorolof' 

L'Etnt) N. 639 
Rep. et in!!tallation electrique a l'lastitut Agricol (Min. 'fr'~ 

N. 639 ~ 
lmpresaion repertoire du tarif douanier (Minist. DouaneS et 
N.~9 ı 

Constr. bat. ecole PrimRire a Sorgun (Dir. Trııv. Pub. Yo~;,ı 
,, ,, a la station de Malatia ( ,, M11 " 

Pistoleta (Ch. de Fer Etat) N. 64'4 
• Bois de aapin (Dir. Foret Isparta) N. 644 
Conatr. ııtelier a l'ecole des Arta (Dir. Trııv. Pub. Koniıl ~ 
• Avions (Defterdarat Eslcichehir) N. 647 
Boutcilles vides (Dir. Monop. Oiarbakir) N. 647 ı 
Articlea de rep. extincteur, sable, materiel pour camion11ette• 

re pour fiche (Mun. lstanbul) N. 649 ·ııe' 
Ajust~ment d.e la ~e.rre, con.;tr. porte en fer et install. f"~q 

fenetres, rcp. batıment ııauvetage (Municip. lstnnbul) M· 
Poulea (Commnrıd. lstanbul) N . 649 . .ı/ , .,. 
Conatr. route a Karadjaahmet et install. electriqucs a 1 e 

voierie (Municip. lstanbul) N. 649 
Ampoules medicaux (!\fon. Istanbul) N. 649 
Toilo pour cbemisea (lntend. Tophane) N. 650 ~· 
Viande de boeuf, foin et bois (Com. Ach. Milit. Isparta) J'I• ~ 
Haut-p,ırleur amplificateur et mictophone (Mun. Tarsous) r.J. 

Mardi 29-3-938 

Constr. bat. ecole Primaire iı Konia (Oir. lastruc. 
Traverseıı en bois de aapin (Ch. de Fer Etat) N . 
Couffes vides (Oir. G en. Monop.) N. 636 
Coastr. hangar (Min. Def. Nat.) N. 636 

I f(otl 
Pub. 

635 

Huile pour machine (lntend. Tophane) N. · 638 
Colle d~amidon (Dir. Gen. Monop.) N. 638 
Vernis pour coıtumes d'aviateur (Min. Def. Nal.) N. 639 
Sucre (lntend. Ank.) N. 639 
lnst. centrale telephonique (Dir. Gen. Cartog.) N. 639 
Pocles et armoires f Dir. Ecole Second. Edremit) N. 642 
Charpente (Exploit. Port lat.) N. 642 
* Bois de sapin (Dir. Foret Konia) N . 646 
Const. baasin (Dir. Monop. Diarbakir) N. 647 

., tombeaux (Mun. Afion) N. 648 
Articlea pour pompier (Municip. Dinar) N. 649 1 
Articles ot tablette pour le service dentaire c: instru111eııt 

service opbtalmologique (Municip. lst&nbul) N. 650 ı"' 
Conatr. cabanes pour ouvriers (Dir . Tr.av. Pub. Tchanalck'le 
Legumes (Brigade Edirne) N. 650 p 
Rep . konıık gouvernemen~al a Tchankiri (Vil. Tchıınlciri) rl· 
Bois (Com. Ach. Milit. Isparta) N. 651 
Benzine (Dir. Com. Marit. lst.) N. 651 
Viande de boeuf (lntend. lzınir) N. 651 lı 

* L • · · d" etı0 eıı uterıaques ın ıqucnt une vente par voie do ııur 
1 

N. B.- Loıı Noa indiqu ı8 en reguıi des :ırticles ııoıtt c 
journal dans lequel l'avia a paru. 

HAFTALIK Ç 

AKAR ve EMLAK GAZEf~' 
İstanbul lrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Otl' 

·ı;r 
Arzu edenlere meccanen numune gönder', 

ı 

Adres: G1ıılata, Perşembe Pozıır, Yoğurtcu Han f'l· 
Telefon: 49442 


