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&) Münakasaıar 

~ Nafia işleri, Malzeme, Harita 
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Bir llraıe merdiven yap. 
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lJı ın~ası 
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S ~· tulunde 
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1 · la~ım inşas ı: 180 n . 

nyı·Ka . h ·ı . K kald şın an ı e honya- araoınar yolu arasında 
1( ırıDl yap. (temd) 

onYa·A k A.fy n ara yolu araaında ihzar edilecek kuırı 
on·G 1 -ı A.J iZ ıgo vohınun arasında menfez in~ . 

Yon·S · • ınanpaşa ahşap köprii tabli-
Ytııin· b " " 

Aı ın etonarmeye tahvıli 
Yon-Is 1 lı Parta yo unun araııında taş ç1L:arılmaı11, nalc-

A.f Ye Ve kırılma işleri 
Yon 1 
ll akı · sparta yolunun arasında ham taş çıkarılması , 

"1aıt •ye ve kırılma işleri 
~Pe enstitüaünde roemur evleri inş. (şart. 79 kr) 

" " yap. ıootör binası ınş. ,, 21 ,. 
" gazlama laboratuvarı in· 

'tr::•tı (şart. JO lcr) " 

~on şehrinin harıtaları tnnzimi 

~cat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
tıb· --
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o•tta . a~. 
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rı ezı. 2000 m. - patıska: 50 m. - mıı şam· 

l>•lto 5 nı. - pamuk: ?00 k .-kefenlik bez: 200 aı. 
lıı O<onııervatuar talebeleri için): 63-84 ad. 

'"ob·ı 
S ı Ya, ve büro eşya•ı, Muşamba-Hah v.s. 

No .. y. . .ıto 
•fıa d . ad. (Bak: menaucat sütun .) 

f\1 •ıtesi için mobilya 

~in, Makine yagları v. s . 
••fiye 

edilmiş pamuk yağ: 25 t. 
~ı .. t 
~ 
v 'llıı:tı.ıc 
r on ayrır: 1 baş 
~o cı tohnmu: 7 t 

ntrot • 
tııklık ııaatı: 1 ad. • yatak.lık pamuk: 300 k. -ya· 
18ak: ınuşamba: 50 m. - maaa muşambası: 11 m. 

Çelik d Mensucat aütun.) 
1' el t olap: 2 ad. 
~ g •f teı· 
ı.ıh~b . ı: 30 t. - bağ teli: 150 k. 

!'ahı, d·~· 25 m. · pamuk: 200 k. (bale.: mens. sütun) 
t~ltıek Utıne: l.'57000 ad. 
z,h torb151: 1639 
l na ita " 
ı •• : Li,11. Yışı: 132 k. - tartı kayışı: 36 le . 
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t ayvanı 

t',ı k 
t, Sebze v. s. •d, ----

Yat: 33 t. (t d) 
., ,

1 
c m 

~808 it s, .. 44 . ,, 
~tltı•rı: ı20 t. .. 
ı,.. l>ı: 18 t. 
"1.ıru O t. 
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y it •ti· t. 
•t•kı . 36 t 

ılt k . b uru ot: 13,8 t. 
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~ }'\ııı, ke · 
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Münakasaıar ve 

Şekli Mubm. bed. Teminat 
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,, 

" 

• 

" ,, 

" ,, 

" 
,, 
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575 

2024 -
204 24 

417 98 

1007 25 
6805 44 

805 20 
1850 89 
68.2 18 

2116 73 

5260 08 

kapalı z. 15927 27 
aç. eks. 4310 31 

,, 6139 36 

1500 -

ita pah 7.. 17( '.lS -
aç. elts. 2157 -

,, 

,, 

aç . eka. 
,, 

kapalı z 

aç. eka. 
aç. eka. 

• 
kapalı z. 
a ç . ek•. 
paz. 

aç. eka. 

" pa z. 

beh . 18 

12111 -

8250 -

700 
490 -

240 -
5'!..77 -

392 50 
2048 75 

705 60 
4200 

kapalı z. 
,, 
• ,, 

paz. 

aç. art. 

aç. art. 828 24 

41 -

152 -
15 38 

31 35 

75 60 
519 41 

60 39 
138 82 
51 lll 

158 75 

394 51 

1194 55 
323 27 
460 45 

11'2 50 

1278 -
162 -

73 7'2 

90 

618 75 

5:! 50 

36 -
395 78 

58 88 
154 -

5'.l 92 
315 

212 85 
181 12 
283 80 
180 
642 -
525 -
729 -

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri Gün Saat 

lnh. Samsun Tütün Fbr. M. 7-3·38 14 

Güm. Muh. G . K . İ<ıt. SAK 16-3·38 11 
Samsun Şar baylığı 7-3-38 15 

" 

.. 
Konya Vilayeti 

" 
Af yon Nafıa Müd. 

" Vilayeti 

,, 

" 
lnhı~arlar U. Müd . 

,, 
,, 

Trabzon Helediyesi 

7-3-38 

7-3·38 
8·3-38 

16-3-38 
17-3-38 
17-3-38 

17-3 38 

17-3-38 

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

8-3-38 

ıs 

15 
ıs 

15 
15 -
15 

15 

15 

16 -
14 -
15 -

14 

Güm. Muh G K . l!lt. SAK 22-3-48 1 ı 
S amsun Viliyf"li 17-3-3~ 15 

latanbul Bcledıyesi 17-3-38 14 -

Müzik Ôğr. Okulu Dir. Anlc 17·3-38 15 -

Samsun Vilayeti 
Afyon ,, 

17-3-38 
10·3 38 

15 -
15 -

D. D.yolları Ank. H . paşa 16-3-38 15 -

Sa maun V ılayeti 
Kayaeri Zir.iat Müd. 
S a msun Vilayeti 

7.3.3s 
ıo-·i-38 

17-3 38 

Tophane Lv7.. SAK 4-3-38 
Nıfı• V ekaleti 21-3 38 
lstanbul Beledıyesi ı 7.3.38 
Tophıme Lvx. SAK 7 3-38 
Gümr. Muh. G. K. lst. SAK 18-3·38 
lat. Jandarma SAK 17-3·38 
D. D. yollan H. paşa 17·3-38 
Jndr. Gen . Komut. Ank SAK 17-3-38 

G aaiantcp Aak. SAK 23-3-38 
• 23-3-38 
,, 23-3-38 

Malatya Piyade Alayı SAK t i'-3-38 
• 12-3-38 
" 12~ ·38 
,, 12-3·38 

Tophane Lvz. SAK 4-3-38 

ıs -
14 -
15 -

ıs -
15 
14 -
14 30 
11 -
15 -
10 30 
10 -

14 -
15 -
16 -
11 -
11 -

11 -
11 
ıs 30 

THK Malatya Şubf"si 22-2-38 itib. 15 gün 

lst. Giimrülcleri Raımüd. 4-3-38 13 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

a) 

İnşaat . f a;nirat·Nar11 işleri ve Malzemesi-Harita -·-
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Trabzon şehrinin belediyede mevcud musadd .ık l 2000 
ve 1 500 lik harita i le bunların tanzim ve tersimine esas 
olan hesabata müsteniden belediye yapı ve yollar kanu· 
nunun linci maddesi ahkamına tevfikan, 1 1000 lik hari· 
tası yaptırılacaktır. Muhammen bedel 1500 liradır. 

Bu işe aid şartname, belediye fen müdürlüğünden bila 
bedel alın bilir. 

İhale, açık eksiltme suretile 8 3-938 tarihine müsadif 
sah günü sa at 14de belediye dC\imi encümeninde yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Taliplerin, ehliyeti fenniyefori, Nafıa Vekaletince mu

saddak mühendis veya topoğraf olması şarttır. 

Afyon vilayet Makamıodan: 

Afyon· Isparta yolunun 12+691-17 + 933 kilometreleri 
arasına çektirilecek 2 l 16 lira 73 kuruş keşif bedeHi ta· 
şın cıkarılma, nakliye, kır ı lma iş eri 17- 3-938 tarihinde 
saat 15 te daimi encümende iha le edilmek üzere açık 

usulle eksiltmeye konuldu. 
Şartname ve keşifoaıne nafıa dairesinde görüle b ilir. 

Muvakkat teminat 158 li ra 75 kuruştur. İsteklilerin tica· 
ret odası kayıt vesikasile encümene müracaatları . 

**.Afyon Isparta yolunun 106+000 -l l0+340 kilometre
leri arasında çektirilecek .. 260 lira 8 kuruş keşif bedelli 
ham taşın çıkarılma, nakliye, kırılma işleri J7.3.938 tari
hinde saat 15 te Da imi Encümende ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konuldu. 

Muvakkat teminat 394 lira 51 kuruştur. Keşifname, 
şartname Nafıa idaresinde görülebilir. İsteklilerin Tica· 
ret odası kayıt vesikasiJe Daimi Encümene müracaatları. 

•"' * Afyon Sinanpaşa yolunun 4+ 190 kilometresinde 
682 lira 18 kuruş keşif bedelli ahşap köprü t bliyesioin 
betoııarmeye tc"l.hviJi işi 17·3 938 tarihinde saat 15 te 
daimi encümende ihale edilmek üzere açık usume eksilt
meye konuldu . Keşifname ve şartname nafıa idaresinde 
görülebilir. Muvakkat teminat 51 lira 16 kuruştur. İstek
lilerin ticaret odası kayıt vesikasile daimi encümene mü· 
rac•atları. 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 

Afyon· Gazlıgöl yolunun t + 038-3+ 1 IO kilometreleri 
arasındaki 1850 lira 89 kuruş keşif bedelli menfezler in· 
şaatı 17.3.938 tarihinde saat 15 te Daimi Encümende iha
le edilmek üzere açık usulile eksiltmeye konuldu. Şartna
me ve keşifname Nafıa Dairesinde görülebilir. Muvakka t 
teminat 138 lirn 82 kuruştur. İsteklilerin muvakkat temi · 
nat ve Ticaret odası kayıt vesikasile birlikte Daimi En 
cümene m L racaatları. 

Samaun Şarbayhğından: 

Aşağıda mevkile ri ynzılı sokaklara yaptırılacak kaldırım ve 
180 metre tulunde büzlerden yaptırılacak lağım inşası işleri 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mevki Keşif Muvakkat 
bedeli teminatı 

lira kr. lira kr. 
Ulugazi M.a. çayır 

ıokağı 

204 24 15 38 

Ulu gazi Ma. Selimi ye 417 98 

ıeçidi 

Sahil caddesi lağım 1007 25 

inşası 

31 35 

76 00 

Yapılacak iş 

60 metre tulunde, 5 
metre arzında kal
dırım İnfası 

72 metre tulundc, 
7,40 arzında kaldı
rım inşuı 

180 metre tulunde 
büzlcrden lağım in· 
şası işi 

l- İhale 7 .• 'l.3S tarihine mü&adif pazar tesi günü saat \5 tc 
249'1 N. lı kanun hükümleri dairesinde daimi encümen huzurun 

da yap lacaktır. 



Sayfa 2 

2- Bu ite ait evraklar şunlardır: 
Aj Ek.iltme tartname.i 
8) Fenni tartname 
C) Ketifname 
D) MukaYelename 
3- Bu eTrakları istekliler belediye fen işleri müdürlütande 

görebilirler. 

Giımriik Muhafaza <;Prıel Komutanlığı 1-.tanhııl 
~atmalma Komisvonuııdarı : , 

il ayılı açık deniz motörünün güverte tamiriııin 16.3.938 
çarşamba günü aal 11 de açık eksiltme i yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 202 ı lira ve ilk teminatı L.~2 liradır. 

Şartname~i koıni:syondadır. Görülebilir. 
1::.teklilerin gün ve aatinde kanuni vr ikaları ve ilk tc· 

minat makbuzlaril~ Galata e ki ithülat göınrüğünde~i komi~· 
yona gelmeleri. 

Konya Vilayeti Daımi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan i;?: Konya-Ka~ınhan yolu km.0+070 
-0+281 ve Konya-Karapınar yolu km. 0+26B.50 o+ 
618.50 de yapılacak olan muntazam kaldırım için 21.2,938 
tarihinde ihale~i yapılmak iizcre f'k:;illmeye çıkarılmı:;; olan 
muntazam kaldırım yapılma ı i~i i tek!i.::i çıkmadığından vi· 
lflvet daimi enciimeninin 212 438 tarih ve 168-228 sayılı 
knrarilt! B.3.938 tarihine tesadüf f'clcn ... alı günii saat lS te 
ihale~i yapılmak üzere müddet uzatılmı~tır. 

Ke~if bedeli 805 Jıra 4:1 kuruştur. 

Ek::ıiltrne 8.3. 938 :;alı günü ·aat 15 le vilavet daimi en· 
cümen oda:,ında yapılacaktır. 

Buna ait evrak Konya Nafıa miiclürliiğünde görülebilir. 
Ebiltıneye girebilmek için isteklilerin 519 lira il kuruş 

muvakkat teminat akça:;ile bıı işi yapabileceğine daır ve ... i
kayı ve Ticaret oda ·ından alınını~ vc~ikayı 3 iincü ınaddt>de 
ya'l.ılı saatte vilavct daimi encümende ihraz etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

• • * Ek~iltmeye konulan i;;; Konva-Ankara yolu 0+000-
6+-00 üncli kiloııırtrrlnindı> ihzareltırilecek kunıa ait. 

Keşif bedeli 805 lira 20 ktiru~. 
Ek iltınP 16.3.938 günü saat : 5 te Konya vilft) ~t rlaiıııi 

Pncümen odasında açık eksiltme u ulile vapılal'aktır. 
Buna ait evrak Konya Nafıa müdiirlüğünde göriilehilir. 
Ek iltmeye girehılmck ic:in isteklilerın 60 lira 39 kuruş 

muvakkat temınat akça ıyla Nttfıa mür.liirlüğünden hu i~ iı;in 

alınını~ vesika il" Ticaret odasından alınını ve ikayı~ iinr.ü 
maddede yazılı ~antte vilayet daimi encümenine ilırnzı lüzn· 
mu ilan olunur. 

lnlıü;arlar Samsun Tütiin Fabrikası MüdürWğiiııden: 

Fabrika miidürliik apartmanı dan ı·a ... ı için kı men beton 
arme olarak yaptırılacak olan (57S lira k~şif lıedelh) merdi
ven 1:-) gün müddetle açık ek. iltıneye çıkarılmıştır. İstekli· 
terin a:;ağıda yazılı şerait daire~inde birinci maddede tayin 
olunan gün ve aatla ek iltmeye iştırak r•debilirler, 

Ek ·ilme 7 mart 938 paz!lrte i giinü ~nat l ı t<· fabrika
da müteşekkil komisyon huzurile yapılacaktır. 

lstP.kliler Nafıa vek!\letinden ınıı~aıldak chliyetnaıneli o
lacaktır. 

Bu i e ait mevcut artname keşif ve re mi görmek ve 
izahat almak için resmi d3in~lerin açık olduğu günlerde fab
rıka haş makiRi tliğinc müracaat olunabilir. 

E~siltıneye iştirak edt·cekler ke;ıif hedelj üzerinrlen yiiz· 
de 7,5 he abile muv.akkat teminat olan 41 lirayı ek ... iltmeye 

İ:;tirakten P.Vvel fahrika vezne~ine yatırarak alacakları mak· 
buzu komi:;yona ibraz etmeğP. mecburdur. 

• • • 
Maltepe Enstitüsünde memur evleri inşaatı. Bak: İnhi 

sarlar U. Müd. ilanlarına. 

• * • 
Maltepe Enstitüsünde yap motör binası ile gazlama 

laboratuvarı inşaatı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

• "' . 
Kurşunlu kara kablosu, telefon ahize kapağı, ile te-

lefon ve santral teli alınacaktır. Bak: İıt. Telefon Dırek. 
ilanlarına. 

l(ereste, tahta ve ~ aıre 

• .. "' 
Kayın traversi alınacaktır. Bak: Devlet Demiryolları 

ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v. s. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıj'ı i.tanbul 

Satınalma .K.omi•yonundan: 
Gümrük Muhafaza memurları için 1135 takım elbimenin 22 

mart 938 .alı günü saat 1 l de kapalı zarfla eluiltmesi yapıla· 
caktır. 

Taıımlanan tutarı 17,025 lira ve ilk teminatı 1278 liradır. 
Şartname, enaf komi•yondadır. Görülebilir. 
İ.teklilerin o gün ek•iltme saatinden bir Hat evveline kadar 

2490 Hyılı kanunun 32 nci madde•İ hükmüne göre hazırlıyacak
ları teklif mektublarıoı Galata Eski İthalat Gümrüğü binumdaki 
Komi•yona Yermeleri. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğ~nden: 

Okulumuz kon.erYatuuarı talebelerine 63-84 hazır palto 
alınacaktır. 

Münakasa açık ek•iltme ile yapılacaktır. 
2- Muhammen b~deli 18 liradır. (Nümuneyi görmek isteyen· 

ler müzik öğretmen okulu direktörlüğüne müracaat ederler). 
4- Talipler 17.3.38 perşembe günü yüzde 7,5 munkkattemi

natlarile birlikte saat 15 te okullar sayıfmanlığında teşekkül e
decek olan komi•yonda hazır bulunmaları. 

Sa••un Viliyet Makamından: 
Cinsi eşya 

Battaniye deve yünü rengi boyu 2,30 eni l ,55 sık· 
Jeti 3 kilo olmak üzere yerli mamülatı 

Karyola örtüsü pike boyu 2.15 eni 1,30 b6yüklükte 
diz beyaz yerli mamülatı birinci mal 

Pamuk birinci mal 
Kotil bezi birinci mal 125 santim eninde 
Selanik fanilası büyük beden birinci mal 
Yataklık muşamba empermeabl lastik birinci mal 

90 untim eninde 
Kapot bezi yerli mal Değirmen marka olup beher 

topu 36 metre eni 90 santim 
Masa muıambası birinci nevi İngiliz eni 1,30 
Siyah çuha yerli birinci mal 
Pelerinlik birinci mal yerli şayak 
Somya teli .ağlam ve uç bağlantı yerleri kuvvetli 

yaylı 

Kontrol •aati isgoa bekçi kontrol saati model 1 

Mik~arı 

50 adet 

lO ,. 
300 kilo 
300 metre 

20 aded 

50 metre 

25 top 
11 metre 

2,5 " 

" 

40 aded 

altı i•tHyon içi'l l ,, 
1- Samsun Memleket hastanesi için yukarıda cin!! ve mik

tarları yazılı 12 kalemden ibaret melbusat ve mefrupt 17.3 38 
tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
açık ek•iltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltmıı? vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3- Muhammen bedeli 2157 liradır. 

4- Muvakkat teminat 162 liradır. 
5- Ek•iltmeye rirenlerin tıcaret odasında kayıtlı bulunduğu

na dair veaika Te teminatın bankaya yatırıldığına daır mektup 
veya makbuz ibrası şarttır. 

6- Eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi encümen kale· 
mindedir. Tafsilat almak i.teyenler hergün müracaat edebilirler. 

7- Ek•iltmc ve ihale 2490 sayılı kanun hükümler ine glSredir. 

* * * 2000 m. amerikan bezi. 50 m. pati11ka ile 200 ır. kefenlik bez 
alınacaktır. Bak: i.t. Beled. ilanlarına. 

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

Afyon V ili yet Makamından : 

Afyon Nafıa idaresi için 1201 lira muhammen bedelli 
mobilye 10-3-938 tarihinde saat 15 te daimi encümende 
ihale edilmek üzere açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Alınacak eşyanın cinsini gösterir liste ve şartname nafıa 
idaresinde görülebilir. Muvakkat teminat 90 liradır· İs· 
teklilerin daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

• * • 
40 adet somye alınacaktır. Bak : Mensucat sütununa Samsun 

Vilayeti ilanına. 

ıllahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

Devlet Demiryolları Ye Limanları i,letme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edilmiş pamuk 
yağı 16.3.938 çarşamba •günü saat 15 te kapalı zarf u•ulile 
le Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek i•teyenlerin 618,7.3 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayyin ettiği ve•ikaları, ve Nafıa müteahhitlik vesi
ka•• ve tekliflerini ayni gün nal 14 e kadar Komi•yon Reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarp"şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden İzmircle Alaancak 
matazaundan, Adanada 6. cı İşletme Müdürlüğünden dağıtılmak· 
tadır. 

LE Z!E2Z3 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 4200 lira olan komi•yondaki nümunesi veç 
hile 150 adet L Natant marka (veya bu ayarda olan) tabanca 
17-3-938 pertembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar 
binuı içindeki komisyon tarafından açık ek•iltme ile satın alı· 

::ıacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 315 liralık munkkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona müraca:ıtları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnamcler komisyondan parasız olarak tlağıtıl 
maktadır. 

2 Mart ı 938 _. 

Samsun Vilayet Makamından: 
Vilayet aygır deposu için aşağıdaki eşkil ve evsafta bir 

ba, damızlık aygır Htın alıaacaktır. 
2- Aygırın Hfkan arap olmamı, Ziraat vekaleti nHilnamesin• 

de kayıtlı olması Te kaydına ait pediğirJi bulunması, yüksekli• 
ti 1,55 göğüs çevresi 1 ,72 incik muhiti 20 santim olması, donu 
tercibea doru alameti altında kartopu gümüt burun ve doguııs 
tarihi 1929 dan fazla olmaması şarttır. 

3 ~ Ayırır ihaleyi müteakip 15 gün zarfında teslim edilecelc'" 
tir. 

4 Tedimi mütekakip bedeli ödenecektir. 
İhale 2-f90 .ayılı kanun hükümlerine göre 7.3.38 pazarttsi 

ıünü Hat 15 te vilayet daimi encümeninde açık ek•iltme uıuli· 
le yapılacaktır. 

6- Muhammen bedeli 700 liradır. 
1- Muvakkat teminatı 52,50 liradır. Teminat bankaya yatı'" 

rılarak makbuz ibrazı şarttır. 
8 Fazla tafsilat almak isteyenler Veterin"r müdürlüğüne "'e 

encümen kalemine müracaat edebilirler. 

Kayseri Ziraat Müdürlüğünden: 

Ankara Zirai Kombineler Kurumu için Müdüriyctimiz tara· 
fından aşağıda cios ve miktarı ve evsafı ile tutarı yazılı yonc• 
tohumu açık eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün Ziraat Müdürlü· 
tüne eksiltmeye gireceklerinde yüzde 7.5 ni•betindekı te inat 
akçelerile b:rlikte 10·3-938 tarihine rastlayan perşembe günü ıaat 
14 de Kayseri Ziraat Müdürlüğünde Satınalnaa Komısyoauna cnii· 
racaat eylemeleri ilin olunur. 

Cinsi Miktarı Tutarı Evsafı 
Yonca tohumu 7000 k. 490 L. 937 aeneıi yonca yüzde 96 sa!i · 

yetinde yüzde 90 int8Ş kuvve.tın· 
de ve hiç küsküt bulunmamak 
şartile 

Yihde 7,5 teminat akçe•i ihnlei muteakıp 2490 sayılı kaınu 
nuna tevfikan tayin edilen hadde teminat akçesi iblağ olunur. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komi$yonundan: 
Tahmin ilk temioatı 

Miktarı Cinsi bedeli 

Kilo L . K. L. K. 
132 Zahma kayışı 554.40 

36 Tartı kayışı 151.20 
---- 52 92 

705.60 
Cinsi, miktarı, tahmin bedeli \'e ilk teminat miktarı yukarıda 

yazılı iki kalem eğer malzemesi 17-3-938 tarihinde perşembe gy· 
nü saat 15 te Gedıkkaş:ıdaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartname ve evsaf hergün Komısyondn görulebilir. 
İsteklilerin yazılı gün ve saatte 2490 sayılı k nuna göre il,raıı 

lazım gelen evrak ve ilk ~eminat mektup veya makbuzlarile l(o• 

misyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale müstahkem mevki için müteahhit nam ve hesabı
na iki adet çelik dolap 4.3.38 cuma günü saat 15 te Tophancd~ 
Satınalma komisyonunda pazarlıkl alınacaktır. Tahmin bedelı 
240 lira teminatı 36 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir· 
İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

• •"' ikimevi için 157 hin adet tahta düğmenin müteahhit natı1 
ve hesabına pazarlığı 7-3·938 pazartesi günü saat 14.30 da Toph11 

nede L vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 
Tahmin bedeli 392 buçuk lira ilk teminatı 58 lira 88 kuruştur: 
Şartnam.e ue nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin beli• 
saatte Komisyona gelmeleri. 

Gümri.lk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1639 tane ekmek torbasının 18-3-938 cuma günü Hat 11 'e 
müteahhidi nam ve hesabına eksiltmesı yapılacaktır. 

T asıla nan tutarı 2048 lir 5 kuruş ve ilk teminatı 154 liradır· 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve snatinde ilk teminat makbuzları He birlil<te 

Calata eski ithalat gümrüğü binasındaki koıniıyona gelmeler•· 

Jandarma Genel Komutanl•ğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Dört yaşından aşağı ve sekizden yukarı ve yüksekli.ği 
t.38dcn aşağı olmamak ve her türlü hastalıktan sal~ 
ve koşum vasıflarını hnız bir h yvan 17-3·938 perfeı:tl . ·o 
günü saat onda pazarlıkla satın alınaca'dır. lsteklilerı 
hayvanlarını aynı sa tte komisyona göstermeleri . 

• * ~e 
Y11taklık muşamba, masa muşambası ıle yataklık pamuk tı 

Bekçi saatı alınacaktır. Bnk: '.\1ensucat sütununa Samsun VilaYe 

ilim na. 
• * "' 

200 k. pamuk ile 25 metre muşamba 
j,t. 

alınacaktır. Bak: 

Belediyesi ilanlarına. 
ııı 

* • dilr Bakır zıvana ile fond boru alıcaktır. Bak: İst. Telefon Mii 

ilinlarıoa. 

f. zal • Zah 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu dan: 

Piyade Atıt ve •Üvari binicilik okulları için 13 000 kilo C: 
taklık kuru ot 4-3-938 cuma günü saat 15.30 da Tophanede tı' 
vazım amirliği satınalma komi vonunda pn7.arlıkla alınacal< ' 
İhale günü teslim şartile almacnk olan kuru ot için isteklıle'' 
belli ~aatte komisyona gelmeleri. 

i 



rw 

,.... Gaziantep AıkerS Sabnalma Kemisyonundan: 
'-ıuai M·k · Sad ı tarı M. teminatı ihale günü Saat 

eyat 33000 212 85 23.3.38 14 
" 2808 ısı 12 23.3.38 15 

. Ga~ian" 44000 283 80 23.3.38 16 
~1~te.rları tepteki birlikleri senelik ihtiyacı olan yukarda cina ve 
4 de ta)j Yazılı sadeyata ihale günü olan 9.2.38 tarih ve saat 

p ~ıkrnadığından yeniden alınacağı ilan olunur. 

~ÜZAYEDELER 
·-'"""-,,___,,_____ -------------

Galat İıbınbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
ıd a 1 3 
hıd11 y 

1 
nurnaralı anbarda bulunan 622 ıayılı arttırme ka-

~ a 828 lira'ı\ı 65 patlakta kanuni ııafi BJkloti 3250 kilo ağarhğın
.~llıarıdı a 4 kuruş değ~rinde GHT, iZ, OCTO marka muhtelif 

1
dt lleşa:.atbaa ınürekkepleri 4-3-938 günü saat on üçte Sirke 
acağ1 iıt ·~~ cad. Gümrük satış salonunda açık arttırrna ile u

lrı te:ııtc,' .lı~erden yüzde 7,5 pey akçesi makbuzile maliye uu
laı "e rn e;ı ıstenir. Pey akçelerinin saat on ikiye kadar yatırıl· 

a ların 3 gün içinde çekilmeai mecburidir. 

... -
lstanbul Telefon 

Müdürlügünden: 

~lef Cinıi 
oıı k ~-------

Miktarı· 

Muham. Muvak. 
bedeli teminat 

., Ordonu 3-lü 1 1 2 met. 1500 aded) 
.. 2500 " ) ~1ltr1 t k "' 2-H 1 

" Ordonu 3-lü 2 l 2 

,, 
teı· 

" l 

3-lü 2 1/2 
3-Iü 2 l 2 
3-lü 
2-li 

,, kırmızı 250 ,, ) 
,, beyaz 250 ,, ) 
,, ye,il 250 ,, ) 5464 L. 

10 Kim. ) 

15 " ) hiti t . " 
eaıaat 

lft ı,~ " 2-li 40 " ) 

109.80 

ı ıtkiitrn -
2 ltı ·lt\ 

1
. uş kapalı bronz tel 75 ,, ) , 
ık bronz tel için bakır Zlvana 5000 aded ) 1 

1 2 " ,, " ,, " • " 2000 " ) 8465 L. 634.88 
h " 1 

MÜNAKl\SA. GAZETESİ 
:::sz - mc" • mr• ma 

İstanbul Telef on 
Müdürlüğünden: 

Miktarı Muham. Mu vak. 
Cinsi bedeli teminat 

10-.Juk kurşunlu kara kabloıu 11,63 m im 2500 met. ) 
15-lik " " " " .. 2500 " ) 4632 L. 347.40 
25-lik • ,, " ,, " 2500 " ) 

Telefon ahize kapağı 1500 aded) 
Santral için sia-orta 1000 " 

) 

" 
fişi (No. 9) 200 " 

) 1563 L. 117.23 

" " 
150 " 

) 
Kondansatör 1 MF. 500 " 

) 

Siyah katranlı şerit 600 aded) 

" 
mücerrit 

" 2000 " 
) 1715 L. 128.63 

Fond boru 76 Pl m 1500 met.) 
" ,, dirseği 76 m m 50 aded) 3531 L. 264.83 ı 
" ,, redüksyonu 59 ,, ) 1 

Müfredatı yukarıda yazılı malzeme açık eksiltmeye konulmut· j 
tur. İhaleıi .4·4 ·938 pazartesi günü sırasile saat 10, I0.30, 14 ve 
14 30 da Müdürlüğümüz merkez binasında toplanacak Alım Satım 1 

Komisyonu huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneleri hergün Levazım dairemizde görüle

bilir- İeteklilerin mezkür gün ve saatlerde ilk temioatlarile mü-

racaatları. (868) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
l - Maltepe Enstitüsünde yapılacak 

motör binası inşaatı 
2 - Maltepe ,:nstitüsünde yapılacak 

Keşfi 

4310.31 lira "Sa. 14,, 

Gazlama labor atuv an inşaatı 6 ı 39.36 ,, ,, "15,, 
1 - Yukarıda iki madde halinde yazılı olup Maltepe 

Enstitüsünde şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak 
ınşaat ayrı ayrı olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

il - Motör binasının keşif bedeli 4310 lira 31 kuruş 
ve muvakkat teminatı 323.27 lira, Gazlama laboratuvarı· 
nın keşif bedeli 6139,36 lira ve muvakkat teminatı 460.45 
liradır. ''IUfr d " " ,, ,. ,, ,, 3000 ,, ) ; 

:~~ ~oe atı yukarıda yazılı malzeme k apah zarf usulile eksilt- 1 
: ••~aııi~lllnıuştur. İhalesi -l-4-938 tarihine mfüıadif pazartesi gü

,tlall<tca~ saat 15 ve 16 da Müdürlüğümüz Merkez binasında 

lll - Eksiltme 17-111-938 tarihine rnstlıyan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 

r ve Mubaydal Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. \ tıt, Ş Alım Satım Komisyonu huzurunda ayrı ayrı yapıla

~· lil~t artnarneleri hergiin Levazım Dairemizde görülebilir. İs
h;t~t~ ib rrıuvakkat teminatlarile bernbcr 2Hl0 No.lu kanun 1nuci· 

ljı tazın . -"' 11.., a mecbur bulundukları evrak ve vesaıkle muteah-
,11~ l ~•ik A 

bıi ııjtio . ~sı ve teklif mektubunu muhtevı kapalı zarflarım o 
'hıl\ıt ; 1

•
1 için saat 14 ve ikinciıi için saat 15 şe kadar Ko-

e.,di etmelidirler. (867) 

~ • ,, ,, ,,. ,, 1 
. · 0LLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN j 
~~ == 

,~ llbllrn 
lı 1d" .Y itlen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarları a-
'llb <t:zıtı ik' ı· h . k 1 7 3 938 p ; ~ iii ~ ı lste mu tevıyatı .:tyın traver1 er 1 • . • er-
lıa•ıtıda lltı •aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
nıı . satın alınacaktır. 

ııı· •şe . 
'~ •1~at il 2•rınek isteyenler her liste hizasında yazılı muvakkat 
~~'~ast e kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Mübabhitlik 
tı•lititl~e tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 

l~ ~•t-tna vermeleri lazımdır. 
tıtı\ 11' "e" llleler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir ve 
ıtıil .. •lele . d li lıt;e tın e satılmaktadır. (1081) l -4 
'tl!ti Miktarı Muhammen Muvakkat 
~o. ...,S_insi Adet bedeli teminatı 
1 
~ l<ayın 

" 
111.000 
33.000 

~ . 
324.120 
94.710 

16.714,80 lira 
5.985.50 ,, 

tııı ttbarn * • 
tijıı: h~ılırrıen bedeli ve muvakkat teminatları ·:e miktarları aşa· 
~- ıı ''•t 1~ağlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11-3-938 cuma 

b~lı :ıarfl a den itibaren sıra ile Ankarada İdare binaımda ve 
llıi lı işe ~ satın alınacaktır. 
li~ ıı~tliltiyl &lrınek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat te' 
~il~ "'e•ik~,: kanunun tayin ettiği vesikaları ve Naha Müteahhit 

Ş fl~İsliğ-~ ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar Kom is
~- '"tlla •ne vermeleri lazımdır. 

l'd"'tıa llleler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve 
'l•da T esellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Muhammen 
bedel 

Lira 

52.000 
114.500 

17.125 

(953) 4--l 
Muvakkat 

teminat 
Lira 

3.850 
6Jt75 
1.284.37 

~~~ ~ttba * • • 
~, ;•i <ı.ç~llıen _bedeli 1.152,50 lira olan 37 kalem elektrik mal
lıı% 1•1tecid ekııltmc uıuliyle 14.3.938 pazartesi günü saat 15,30 
ı,~i ~h;ı. ed~ 9 Uncu İşletme binasında Satın Alma Komisyonunda 
tııu~~ e "t ~leceldir. Bu i'e girmek isteyenlerin kanuni vesika-

;~''-tı/llı:de 7,5 nisbetindeki teminat akçelerile Komiıyona 
11tt,ttı:'. li:ıırndır. 

11 Paramız olarak Komisyondan verilmektedir. 

• 
t~~ 

)~ 

t)İJ....ı "bibi "• . ı . 
~Q.... yazı "er:ı 

ıa: l•lb!lil Girit 

(1000) 3 4 

Baııı,dığı ·ıer: ARTUN Raııı~w·vı 
t ,11lat11 Billfır 11-0k..lı: No. JO 

ı V - Motör binasına ait şa:tname ve projeler 21 ku
ruş, Gazlama laboratuvarına ait şartname ve projeler 30 
kuruş bedel mu~abilinde İnhisarlar Levaum ve Mubayaat 

Şubesinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak elmelc isteyenlerin fenni evrak 

ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca vesika almaları 1 azı mdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile beşinci maddede yazılı eksiltm~ye iştirak vesikası ve 
yüzde 7,5 güvenme paralarıyle birlikte eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatlerde yukardaı adı geçen Komisyo · 
na gelmeleri ilan olunur. ( 1136) 1 -4 

• * * l - Maltepe Enstitüsünde şartname ve projesi muci-
bince yaptırılacak memur evleri inşaatı kapalı zarf U!IU

liyle eksiltmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli l5927 lira 27 kuruş ve muvakkat te· 

ıninatı l 194.55 liradır. 
lll - Eksiltme 17.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 16 da K ~bataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
münakasa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu 
Başkanlığına. makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

]V - Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabili 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara Başmü
dürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesikalarını inhisarlar İnşaat Şube!!İne ibraz ederek 
ayrıca vesika alma lan lazımdır. 

VJ Mithürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V 
inci maddede vazıh eksiltmeve iştirak vesikasmı ve mu
vakkat teminat parası veva mektulıunu ihtiva edecek o
lan kapah zarfların yukarıda yazıldığı veçhile münakasa 
günü en gec saat 15 e kııdar adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlığı- a makbuz mukabilinde verilmi~ olması lazım· 
dır. (1135) 1-.4 

* . "' 
150 Kilo Krem rengı Tipo mürekkebi 
200 ,, Açık ., .,, 

400 ,, Kırmızı .. " ,, 
300 ,. Beyaz otomatik mürekkep 

1- Yukarıda cins ve miktarı yaıılı Tipo ve Otomatik 
mürekkehler şartnamesi mucibince pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. 

11- Paz:ulık IO.lll.938 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV İsteklilerin paı:arlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilinolunur. (1062) 2-4 

Sayfa 3 

l- Üsküdar Depolar grubuna bağlı Şark Tütün Ba· 
kımevi için satm alınacak 2 tonluk maateferruat 1 adet 
yük asansörü şartnamesi tadil edilerek yeniden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

lll-Eksiltme 2 t.lll .938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

Vl- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
lif mektup ve kataloğlarını tetkik edilmek üzer~ müna
kasa gününden en geç bir hafta evveline kadar inhisar
lar Umum Müdürlüğü Tütün Fabri'tdlar Şubesine . verme
leri ue tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alma· 
ları lazımdır . 

Vll - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vl ncı 
maddede yazıh eksilt meye iştirak vesikasını ve yüzde 7 ,5 
güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz m:.ıkabilinde veril-
miş olmalıdır. (B) (630) 3- 4 

Bir metresinin 
Miktarı Muham. bede1i Cinsi 

2000 metre .~6 kuruş Amerikan bezi 
50 ,, 60 ,, Patiska 
25 ,, 180 ,, Muşamba 

200 kilo 46 ,, Pamuk 
200 metre 48 ,, Kefenlik 

Beyoğlu Hastanesine Jiizumu olan ve yukarıda cinsilc 
miktarl.ın yazılı bulunan eşya açık eksHtmeye konulmuş· 
tur. Niimune lerile şartnamesi Levazım Müdiirlüğünde gö· 
rülebilir. İsteklile r 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 
73 lira 72 kuruşluk i lk t emin t makbuz veya mektubile 
beraber l 7 .3.938 perşembe g;,inü saa t 14 de Daimi Encü-
mende bu lunmalıdırlar. (1 l37) (B) 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsas! 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

l - 3 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afioo (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar \Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kac!ıere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mı11r sarı (Malı jaunc) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Moha ire) 

.. l'rakya ., Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

5 28 
5 17 50 

4 5 -

4 31 -
59 

4 25 
4 30 

69 -

5 35 -
5 23 

5 -

Zeytin yağı l.ci ycmel..lik (Huıle d'ol.} 
Tiftik mal 120 126 

n oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 250 
B1Jğday (Ble) 85 
Arpa (Or~e) 75 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farinel 
Mısır (Maiııı) 
Kepek (Son) 
Keten tohuınu ( Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Molıaire) 
Yulaf (foin 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek {ltntille) 
Nohut (Pois Chichel 

151 
15 
85 -

12 

2 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 11 50 
B. Peynir (Froma.ıe B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec. ) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

GİDEN (Exportrıtion) 
Razmol ıoo -
Arpa (Org:e) 

Yula f 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po:s chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tifli!.;: 
Yapak (Mohaire 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
lMarchcs Etrangers ı 

Buğday (Ble) Liverpul 5 1.1 
,. ,, Şikago 4 .~O 

,, ,, Vinipek 5 88 
Arpa (Orge) Anvers 4 39 
Mısır (Mals) Londrııı 3 94 
Keten t.(Gr.Lin .) ,, 7 82 
Frndık (nois.) G.Hanıburg ~~ -
K " M ~ 
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Avis Officiels T ableau Synoptique 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjucticat. 

Prix 
e.timatif 

CHtioa. 
Proviaoire 

Ueu d'adjudieation et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours 

Constr•ıction-Reparation- Trav PubJic.a·MaterieJ de Construction-Cartographie 

Conatruetion de 60 m. de route iı la rue Oulugni Publique 204 24 15 38 Municipalite Samsoun 7·3-38 
7-3-38 
7-3-38 

8 3-38 

,, 72 aı. route iı la rue Selimiye ,, .f 17 98 31 35 ,, 
Travaux de eanalisation iı la rue Sahil : 180 m. ., 1007 25 75 60 ., 
Conslruction de ehaussee a route Konia-Kaehınhan ,, 6805 44 519 41 Com. Perıa. Vilayet Korıia 

et Konia·Karapınar (aj.). 
Fourniture de .. ble pour eonstruction neeeauire 

s route Konia-Ankara 
Construction esealierı en beton arme a la terasse 

de l' aprt. directorial 
Reparation pont du moteıır mnrin No. 1. 
Constr. habitations pour fonctionnaire a l'lnatitut 

de Maltepe (eah. eh. P. 79). 
Conatr. bit. pour moteur a l'lnatitut Maltepe (cah. 

eh. P. 21). 
Conatr. laboratoire pour gaz a l'lnatitut Maltepe 

(cah. eh. P. 30). 
Conıtr. archH • route Afion·Gıu:ligueul 
Tra sformation en beton arme du pont en boiıı 

s route Afıon-Sinanpacha 
Extraetion, coneassage et transport de pierreı 

brutes • routc Afion Isparta 
Concassage, transport et extraction de pierres bru

tea s route Afion·lsparta. 
Presentation earte aetuelle ville Trabzonde 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Co•tumes pour fonctionnairea de la douane : l 13S 
complets 

Couvertureı de laine : 50 p.- ld. en toile : 10 p.
Coton : 300 k.- Toile: 300 m.- Flanelle : 20 p.
lmpermeable pour lit: 50 m.- Toile pour eapote: 
25 p.- Toile ciree pour tables : 11 m.· Drap•: 
2,5 m. Etoffe pour pelerine : 25 m.- Sommier : 
40 p.- Compteur pour gardien ete. pour l'hôpi· 
lal Rerional Samsoun. 

Paletots pour les eleves du conservatoire: 63-84 p. 
Toilc americaine : 2000 m.- Batistc: 50 m - Toile 

cirec : 50 m.- coton : 200 kilos-Toile pour lin
eeul : 200 m. 

.. 

" 

,, 
Pli eaeb 

,, 

Publique 

n 

,, 

,, 

Pli eacb 

?ublique 

" ,, 

• 

805 20 

575 -

2024 -
ı5937 27 

4310 31 

6139 36 

1850 39 
682 18 

2116 73 

5260 08 

1500 -

170225 -

2157 -

la p. 18 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapi111erie ete. 

Sommiers : 40 p. (voir Tissus). 
Articles d'ameublement 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile de coton raffinee : 25 t. 

l)ıvers 

Etaloıı : 1 tcte 
Semences de trefleı: 7 t. 
Fil telegraphique : 3() t.· ld pour ligature: 150 it. 
Armoire d'acier pour dossiers: 2 p. 
Compteura pour gardiens, toile impermeable pour 

lits et toile ciree pour table, coton pour lıta (voir 
Tissus). 

Saes a fourrage : 1639 p. 
Courroie pour etrier : 132 k.· ld . pour balanceıı : 

36 k. 
Revolvers marque L. Narante ou aulreı marques 

aimilaires : 150 p. 
Coton : 200 k.- ToiJ,, cirı~e : 25 m. (voire Tiasuı) 

Boutorıs de boia : 157000 p. 
Chevaux de trait 

Provisioos 

Beurre : 33 t . (aj .). 
Beurre : 2808 k. (aj.). 

,, : 44 t . (aj.). 
Paille : 120 t. 
Orre : ı80 t. 
Foin : 140 t. 
Viande de boeuf : 36 t. 
Foin pour litiere : 13,8 t 

B) A djudications a la surenchere 

Publique 
,, 

Pli caeh 

Publique 
Pli eaeh 
Publique 

.. 

" 
" 

,, 

" 

Gre a gre 
,, 

Pli eaeh 

" .. 
" Gre a ırc 

1201 

8250 -

700 -
490 -

5277 -
240 

2049 75 
705 60 

4200 

392 50 

60 39 

41 -

152 -
1194 5f> 

323 27 

460 45 

138 82 

5ı 16 

158 75 

394 51 

112 50 

1278 

162 

73 72 

90 

618 75 

52 50 

395 78 
36 

154 -
52 92 

315 

58 88 

2ı2 85 
181 12 
283 80 
180 
642 -
5?5 -
729 -

" 
16-3-38 

Dir. Fabrique de Tabaes Monopolea 7-3-38 

Samsoun 
Com. Ach. Co111m. G. Surv. Douan. lst. 16-3·38 
Com. Aeh. Eeon. Monop. Kabatache 17-3-38 

.. 
" 

Dır. Trav. Puhlicı Afion 
Vilayet Afyon 

" 

.. 
Municipalite T rabzonde 

17-3·38 

17-3-38 

17·3·38 
17-3-38 

17-3-38 

17·3-38 

8-3-38 

Coa. Acb. Comm. G . Surv. Douan lııt. 2~-3-38 

Vilayet Samsoun 

Dir Conııervatoire Ankara 
r Com. Perm. Municipalite lstanbul 
) Dir. E.conom. • ,, 

Vilayet Samaoun 
Vilayet Afion 

17-3 38 

17-3 38 
ı7-3-38 

17-3-38 
10-3-38 

Ad. Gen. Ch. de Fer Et.ıt Ankara 16·3-3ö 
Bueau d'Exp.H.pacha Maguina lzmir Adana 

Vilayet Samsoua 
Dir. Agrieole Kaisıeri 
Min. Trav. Pub. Dep. Mat. 
Co111. Ach. lntend lst. Tophane 
Vilayet Samaoun 

j.3.38 
10-3-38 
21-3-38 

4-3-38 
17-3·38 

Co:n. Ach. Comm. G. S. Douan. lat. 18·3-38 
Com. Ach. Command. Gend. G.pacha 17-3-38 

1 Exp. Cb. de fer Etat Haydarpaeha ı7-3-38 

f Com. Perm. \fonicipalite lstanbul 
\ Dir. Eco111. ,, ,, 
Com. Ach. lotend. lst. Tophane 
Com. Aeh. Ceırımand. G. Gend. Aak. 

Com. Ach. Milit. Gaziantep 

" 
" Com. Aeb. Armee lnf anterie Malatia 

" .. 
,, 

Com. Aeh. lnt lst. Tophane 

17-3-38 

7-3-38 
17-3-38 

23-3-3~ 

23-3-38 
23-3-38 
12-3-38 
12-3-38 
12-3-38 
12-3 38 
4-3-38 

15 -
15 -
15 -
ıs -

ıs -

14 

1 ı 
16 -

ı4 

15 

ıs 

15 

ı5 

15 

14 -

ı 1 

15 

ıs -
14 

ıs 
15 

15 -

ıs -
14 
12 
15 
15 

11 
15 

10 30 

14 -

14 30 

10 -

14 
ı5 

16 
11 
11 -
11 -
11 -
15 30 

F.nere d'imprimerie : 3250 lr:. Publique 
Peaux de ehbreı, aouton et boeuf " 

828 Dir. Ventes Douanes lıtanbul 4-3-38 13 30 
Ligue Avintion Turque 15 jourıı a partir du ı2-2-38 

Sue. Malatia 

,. ,. --
De l' Administration Generale deS 

Chemins de Fer et des Ports de I'S 
Des traYeraea en hetre, objet:s de deux liateı, doııt lel 

eatimativeı et ıarantiea provisoire• aont indiqueeı ci-b~ 
acheteea par voie d'adjudication aoua pli cachete le Je11•

1 

19..18 a 15,~ h'. ~u local de I' Adminiatratıon Generale'; 
Ceux quı de•ırent y prendre part doivent remettr• 

ıidence de la Commisaion le jour de l'adjudication jul4' 
b. leura offrea, lea garantiea proviaoires indiqueeıı eO 
chaque liste, lea certificats exigea par la loi et un e' 
competence delivre par le Miniıtere deı Travaux Publicl' 

Lea cahiers des charge!I aont en vente au pri:ıc de 
aux CaiH~• d'Ankara, de Haydarpaşa, d'Eskişehir et d 

(I080 
Valeura Gat 

No de 
liatu 

1 
il 

Espece 

Hetre 
,, 

Quantite 
pieces 

111,000 
33,000 

eatimatives 
Ltqa 

324,120 
94,710 

Perşembe 3-3-938 

Elektrik mal:ıemesi (MMV) JY. 580 
Çankırı şehri elektrik teıiaatı (Çankırı Beled.) .\-:. 610 
Öküz hayvanı ve ziraat aleti (Dinar İsk. Müd.) ,, 611 
• Ahtap köprünün kerestesi (Samsun VH.) ,\-:. 611 
Radyo, amplifikatör, hoparlör, mikrofon (Prevıın. "'' 

Dir.) .Y 612 
Gümrük muhafaza karakolu inş. (Mardin Nafıa Müd.) ' 
Alatı tıbbiye ve laboratuvar malzemeııi (Ank. Nümune ti 
Hortum ve itfaiye merdiveni (Dinar Beled.) Y 613 
Kınık kasabasında elektrik t~sis. (Kınık Beled.) Y 621 
Kimya alat ve edevatı (MMV) .'\! 622 
Mercan terlik (Kızılay Depoıu Oir.) \ 623 
Yataklık pamuk (Tophane Lvz.) .\':. 624 
Benzin (Tophane Lvz.) .\ 624 

Onlcrinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır· 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin ıı;ayısııı1 

Jeudi 3·3· 1938 

Articles electriques {Mın. Def. Nat.) N. 580 1 
installation clectrique a l;ı ville T chanlcıri < Munıeipalıtr 

N. 610 
Boeufa et articles agrıcoleıı (Dir. E.tabli&1e•cnts 

N. 611 

1 aı ırıi ,,e' 

• Charpente (Vilayet Samsoun) N. 61 ı t 

Machine radıo, haut-parleur amplifieıteur (Dır. Prcvent e 
N. 612 P 

Construction batıment aurveillanee douaniere (Dı r TraV· pıı 
N. 612 f 

Articlea sanitairec; et instruments pour le laboratoire (Clı' 
Hôpital Model Ankara) N. 613 

Manehe de lin, escalier pour pompier ete. (Munıcipalite 
lnslallation eleetrique au bourg Kınık lMunicipaliıe l\1r"") 
lnıtruments de chimie (Min. Def. Nat.) N. 622 
Putoufleıı (Depôt du Croisuat Rou2e) N. 623 
Coton pour lits (lntend. Tophu~) N. 624 
Benzine (lntend. Tophane) N. 624 

~ Leıı uteriaqueı ındiqucnt une vente par voıe de ' 11 

1 
N. B.- LH Nos iadiqu 1 en rcrard <les articles •0

' 

ioıırnal dan1 lequel l'aviı n paru. 

, 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZE1~ 
İstanbul lrad ve Emlak Sabibleri Birlijinin 

Arzu edenlere meccanen numune gönd 
-----· ~ 

Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoj"urtcu H•" 
Telefon: 49442 


