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'-- Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat --------------- ----- - - - -
tl) Münakasaıar 

~ 
~ Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

' ~ii~ıııet konağı dahilinde yap. bölme inş. 
} an civarındakı munkkat köprü yerine yeniden 

iş Y~p. beton arme köprü inş. 
d •nka.ı önündeki yayı kaldırım karo ferşi ve 

~ l\'ır tamirıh iti 
~.t . . ( d) ıa 4 Yerı ınş. tem 
~1 ·38 de yapılacağı ilin edilen Kütahya tayyare 
. ayı komut anlık binası inşaata elc.siltmesinden 

~~lıldilik vazıeçilmiştir. 
~ 1 ukıu gaz depolarında yap. rıhtım in~. 

1 te K ( Pe- artal yolunun soğuk asfalt kaplama in ş. 
A. fırt, 222 kr) 

~'Pkapı çöp islc.eleainde yap. tamirat ve tadilat 
lıt'1kta~ kaymakamhğı evlendirme odasının tamiri 
Sı · ~6 ncı mekt. tamiri 
~tıhisar-Hamidiye yolunun arasında yap. menfez 

c 111f•ıtı 
•tı'ı b" . lJ ıııaaı ınş. 

~Unköprü hülcOmet kona~ının zemin kat beton ar· 
ille döşemeıile bir kısım beden duvarları inş. ve 
kdi~cr aksamın yap. ile betourmc demiri, çıralı 

Sil cr.cate, tuğla ve Marsilya benzeri kiremit ih.r:aratı 
ıcecık Vil. Sö~üt-Eskışehir yolu üzerindeki ahşap 

aç . eks. 

" 

" 
paz. 

aç. eka. 
kapalı z. 

aç. eka. 
paz. 

" aç. ekıı. 

paz. 
kapalı z. 

" 
( 
'( eniköy,, köprüsünün betonarme olarak inşıııtı 
hrt. 2 L) 

l~r, Klinik ve İspençiyari alcit, Hastane.Lev s .__ __ -
•ırııun Memleket hast. ameliyathanHi için alet aç. eks. 

~ktrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 
16/·38 de satın alınacağı ilin edilen 50000 adet 

18 ıncan alınması 11rfınazar edildi 
·5.38 de salın alınacağı ilin edilen 105 t. bakır 

l/t~) alınması ıarfınaur edildi 
·::>.38 de utıa alınaca~ı ilan cdilt!n 5000 m. lcur-

1ıı Şuntu kablo alınaası sarfınazar edildi 

38 08 
2274 -

492 47 

4829 -

- -

2442 33 
44296 24 

2074 85 
150 -
218 15 

1081 12 

3126 94 
21848 48 

40000 

1060 -

~ uhtelif devreli kurşunlu kablo: 13 kalem 
' 1efon ahize kapağı: 1500 ad. - santral için sigor
ta: 1000 ad. - santral fişi N. 9 : 200 ad. - sant
tal fışi: 150 ad.-kondanıatör 1 Mf.: 500 ad. (temd) 

kapalı z.. 25000 -
aç. eks. 1563 -

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V·S. 

'ı'u -· 
kn battaniye, yastık ve yatak malıemeai, pelerin, 

p •put bezi 

p'1toluk kumaş: 2850 m. 
ı/1crın: 900 ad. 

paz. - -

kapalı ı:. 11400 -
10800 -

2 87 
171 -

37 

183 18 
3322 22 

155 61 
11 25 
16 36 
81 09 

235 
1639 

3000 -

79 50 

1875 
117 23 

855 
~10 -

r'llılı; elbiselik kuma~: 70-80000 m. (şart. 225 kr) 
~ •tak kılıflık bez: 45-50000 m. 

~aa işleri·Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
t\t k 

,, 
" 

45000 - 3375 -
18500 - 1387 50 

ta ı matbua ve kertaaiye k aç. e •· 

~ya, ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı v.s. 

'c Yaz lake karyola 

~iyat-Boşaltma-Yükletme 
t,t 
~ k· eşyuı naldiyatı 
a 19ehir depoauna bir sene :tadında gelecek 30000 
t. ltıadcn kömürünün vagonlardan yere tabliye (temd) 

~ferrik 
~-~ruti çadır: 60 ad. 
~ ' 0 lye işletme malzemesi: 89 kal. 
p <>tör: 1 ad. 

~ .,'Y1on araba11 ve koşum takımı Nümunelfidanlı~ı için 
~:~•I, ka,ık, tabak, ııedya •.s. 

( 
taraflı nümune plitı konservatuar için: 875 ad. 

L teaıd) 
· Narant marka (veya bu ayarda olan) tabanca: 

~ 150 ul. (temd) 
Cı,l• 
~ ı vanuı 150 ve 200 m/m: 10 ad. 
lırşun levba: 700 kr. - vaıon kurşunu: 13500 kr. 
~ \tc kalo pil yapmafa elverişli külçe kurşun 
ı;- IJhtclif eb'atta demir levha 15960 kg : 445 ad. 

0
;d boru: 76 m/m: 1500 •· - fond boru dirseği 
6 ın m: 50 ad. - fond boru redüksiyonu: 50 ad. 

Si (teırıd) 
}"~h katrula şerid: 600 ad. • aiyah mücerrit şe· 
tld; 2000 ad. (te•d) 

paıı. 

aç. elcs. 
pu. 

kapalı z. 
aç. eks . 

" aç. eke. 
paz. 
aç. eks. 

pas. 

aç. eka. 
,, 

" .. 

,, 

5100 -
896 70 
185 -
835 -

1531 -

4200 -

1130 
4551 

2099 80 
3531 

1715 

350 
562 35 

282 50 
67 50 
14 -
62 63 

114 83 

630 -

8; 75 
341 33 

157 49 
264 83 

128 63 

Müracaat yeri Gün Saat ---

Ordu Nafıa Müd. 11-4-38 14 -
Mardin Vil. Daimi Ene. t 1-4-38 12 -

Afyon V •kıflar Memur. 11-4-38 14 

,, Belediyesi ~alı ve cuma 
M. M. V. SAK 

İstanbul Belediyesi 21-4-38 

" 21·4-Z\8 

,, 21-4-38 

" 8·4-38 

" 8-4·38 
Eskişehir Nafıa Müd 18-4-38 

lstan bul il ,, 7-4-38 
Edırne 

" " 
16 4-38 

Nafıa Veltıileti 25-4-38 

Samsun VilayP.ti 17-4-38 

PTT Lvz. Müd . 

" 

" 

,, Ank. lıt. 24-5-38 
lst. Telefon Müd. 14-4-38 

Sıurısun Vilayeti 7-4-38 

PTT Lvz. Müd. Anlc.. lst. 22-4·38 
.. 22-4-38 

Jndr. Gen. Komut. Ank SAK 12-4-38 
,, 13-4-38 

Afyon Urbaylıfı 8-4-38 

Samsun Viliyeti 7.4.38 

Diyarbakır Ask. SAK 14-4-38 
O.O.yol. 1 ci işit. Eskişehir 14-4-38 

Nafıa Vekaleti 
Yülcs. Müh. Mek. SAK 

,, 
Sam!lun Vilayeti 

" latanbul Belediye i 

D. O. yolları H. paşa 

" 
" 
,, 

lst. Telefon Müd. 

,, 

22-4·38 
25 4-38 
25-4·38 
21-4-38 
7-4-38 
7-4-38 

21-4-38 

21-4-38 
21-4-38 

21-4-38 
14-4-38 

14-4-38 

14 -
15 -

15 
14 -
14 
15 30 

15 
1 

1 

16 -

15 -

15 
15 

15 

11 
11 
10 
14 

-

15 -

15 -

15 
14 

15 -
14 -
14 30 
15 -
15 -
1'1 -

10 30 

10 30 
10 30 

10 30 
14 30 

14 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

EK~lEK FlYATl 

l tanhul Belediyesinden: 

6 nisan 938 tarihinden itibaren birinci nevi ekmek on 
kuruş ikinci nevi ekmek dokuz kuruş yirmi para francala 
on dört kuru;, yirmi paradır. 

insaat. Tamirat- 1 afıa işleri ve ı\'\alzemesi- Harit:1 
_.....;..~--~~-~--~~~~ ...... --- --

Eskişehir Nafıa Direktörlüğünden : 
Sivrihisar-Hamidiye yolunun 15+970-33+750 km. 

arasında 1081. l'l lira keşif bedelli dört adet büz ve bir 
menfez inşası 18-4.938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15,30 a kadar açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
Vilayet Daimi Encümeninde yapıla<:aktır. 

Muuakkat teminat 81 .09 liradır. 
Bu işe ait proje, keşif, fenni ve eksiltme şartnameleri 

mukavele projeleri her zaman Nafıa Müdürlüğünde gö· 

rülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işler yapmış olduklarına dair ibraz 

edecekleri vesaık istinaden Nafıa Müdürlüğünden alııcnk
ları ehliyetname ve senesi içinde Ticaret odası vesikasını 
hamil olmaları şarttır. 

Edirne N'lfıa Müdürlüğünden: 
Uzunköprü Hükumet Konağının zemin kat betonarme 

döşenmesile bir kısım beden duvarları vesaire inşaatı ve 
diğer aksamın yapılmasıııa hazırlık olmak üzere şartname 
ve keşifnamesinde yazılı olduğu üzere betonarme demiri 
çıralı kereste, tuğla ve Marsilya benzeri kiremid ihzaratı 
16 nisan 1938 cumartesi günü saat 1 1 de ihale edilmek 
üzere 15 gün müddetle kapalı zarf us•Jlile eksiltmeye çı· 

karılmıştır. 
Gerek inşaat ve gerekse ihzarata ait keşif bedeli ye-

kunu 2 J ,848 lira 48 kuruştur. İsteklilerin proje resimleri 
keşif kağıtları ve şartnameleri mukavelename sureti ve· 
sair evrakı parasız olarak Edirne Nafıa Müdürlüğünden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 1639 liradır. 
Eksiltmeye girmek için bu gibi bir defada en az 20 

bin liralık bir inşaat işi yaptığma dair vesika ile Nafıa 
Vekaletinden 938 senesine mahsus alınmış müteahhidlik 
vesikası ve senei haliye Ticaret odası kağıtları Ye eksilt· 
me şartnamesinde yazılı şartları haiz bulunmak lazımdır. 

Müteahhidlerin 2490 sayılı kanuna göre h::ız•rlıyacakla
rı teklif mektublarının yukarıda yazılı günde saat ona 
kadar Edirne Nafıa Miidürlüğü odasındaki Eksiltme Ko· 
misyonu Başkanlığına teslim etmeleri lazımdır. 

--
Nafıa Vekaletinden : 

Bilecik vilayetinde Söğüt - E kişehir yolu üzerindeki alı-
y k k ·· 1 t ola ak 1·11'::-aatı kapalı şap eni ·öy ·üprü~ünun ıJe ona rme , ı ı::· 

zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 40 bin liradır. 
:Münakasa 25.4.938 tarihine mü adif pazartesi günü :;aat 

16 da Nafıa vekalet inde Şose ve köpriiler reisliği ek::ıiltmc 
komisyonu odasında yapılacaktır. 

,\1ünakasn ~artnanwsi \'C huna müteferri rtiğer evrak 200 
kuruş mukabilinde ~o::ıe ve köprüler rei-.liğindcn alınabilir. 

~1ünakasaya girmek i::ıteyenlerin 3 bin liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu iııleri yapabilcı,;eklerinı· dair veka
lctimiz<len alınmış müteahhitlik \ esika::ıı ile 1 icaret oda~ı ve· 
::ıikası ibraz etmeleri lrızımdır. 

İsteklilerin 2~90 ::ıayılı kanunun tarifatı daire::ıinclP. hazır· 
layacakları teklif mektublarını yukarıda yazılı vakitten bir 
saat evveline kadar komi::ıyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazi olup po:ıtada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sıtır eti: 70 t. kapalı z. 18200 - ı36S Vize Aslc. S ı\K 29-4-38 ıs -
b) Müzayedeler -

Oluklu aaç ile kereate nç. art. 14 

Köaele lcırpıntısı: 11 ~.-kürk deri kırpıntısı: ıııB k. 
" 

684 ı6 Sl 3ı 
Ordu Naha M6d. 
Tophane Lv:a. SAK 

11·4-38 
2ı-4-38 ıs -

Ordu Naha Müdürlüğünden: 

Hükumet konağı dahilinde idare heyeti kaleminde ya
pılacak 38 lira 8 kuruş keşifli bölme inşa&tı 1 !1.3.38 tari 
hindeP itibaren yirmi giin müddetle açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. İsteklilerin 1 1 nisan 938 pazartesi günü saat 14 
de muvakkat teminat akçası olan 287 kuruşla birlikte 
encümen vilayete ve keşfi ve şartnameyi görmek istiyen· 
lerin de nafıa müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Mardin Vilayeti Daimi En ... üm ninden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

Mardir. üiyarbakır yolunun 67 +400 üncü kilometrosun· 
da Şeyhan civarmdaki muvakkat köprü yerine yeniden 
yapılacak olan 6.00 metre açıklığındaki betonarme köp
rü inşaatıdır. Keşif bedeli 227 4 liradır. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartmımesi, B - Mukavelename, C- Ba· 

yandırlık işlerı genel şartnamesi, D- Fenni şartname, 
E- Keşif rayıç cedvelleriyle projeleri. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı vilayet encümenile 
Mardin nafıa dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 23.3.938 tarihinden 11.4 938 tarihine kadar 
çarşamba günü saat 12 de Mardin -.ilayeti hükiimd bi· 
nasındaki vilay~t daimi encümenince yapılacaktır. 

Eksi~t.ne açı.c e csiltne sJr~.ile y u1İlc1k ·. 
Eksiltmeye girebilmek için ist .!klilerin 171 liralık mu 

vakkat teminatı vermiş olması ve işin ehli olduğuna ve 
mali vaziyete aid belgeleri göstermesi ve l tc:nmuz 937 
tarih ve 3645 sayılı resmi gazete ile ilan olunan müte· 
ahhidlik vesi kasını ibraz etmesi şarttır. 

Teklif mektubları ve müracaatlar yukarıda yazılı saat
tan bir tıaat evveline kadar vilayet daimi encümeni daire
sine 2'etirerek encümen reisliğine makbuz muk· bilinde 
verilecektir. Posta ile göuderilecek mektublar ve müra· 
caatların yukarıda yazılı saatte kadar gelmiş olması ve 
dış tarafın mühür mumu ile olması lazımdır. Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

18 nisan 938 pazartesi gunu saat 15 te Ankarada 
MMV satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacağı ilan cnilen Kütahya hyyare alayı komutanlık 

binası inşaatı cksiltmesiuden şimdilik vaz geçilmiştir. 

Afyon Vakıflar Memurluğundan: 

492 lira 47 kuruş bedeli keşifJi İ'itnsyon caddesindeki 
Vakıflar idaresi ile Vakfa ait İş bankası binası öıı ündeki 
yaya kaldırma karo ferşi ve dıvar tamiratı ışı 11.4.938 
pazartesi günü saat 14 de ihalesi yapılmak üzere açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminat 37 liradır. Bu i şlere aid şartname 

ve keşifname vakıflar idaresinde olup tahplerin ticaret o
dası kayıt vesikası ve ehliyeti fenniye vesikal:ıriyle Afyon 
V ~kıflar idaresine müracaatları. 

fstanhul Nafıa MüdürJü~iiııden: 

7. ı.938 prrşemhe giiııü saat 13 tc İ:::.tanbıılda Nafıa mü
dürlüğünde 3126,91 liı a keşif bede Ilı 1 tanhul vilayeti hah· 
ç~o.;İnd<· Ba~ veki\:et Ar~iv mi.idürlliğüne aid garaj bina:::.ı 1r.· 
şaatı pazarl_ıkla ek iltmc>ye konulmuştur. 

Muk:ıvelf', cf...""<;;ltıne, bayındırlık İı.ler; genel, hu u, i Vt! 

fı•ııni şartnameleri, proje, kt~~if lıı.ıla~n:::.ile buna miiteforri di
~l r evrak dnire inde görülecektir. 

Mm ııkkat teminat 235 liradır. 

İ -,tt""kl ileı in en az 2 hin liralık bıı işe lıeıızer iş yaptı
ğına dair idarelerinden alınıii' olduğu ve8ikalara i ı:ıtinaden 

afıa mudurJuf!unrlen yazılmış ehliyet \O 938 yılına aid Ti
caret Oda 1 YesıkaJ ui~e grlınelrri. 

• . .. 
Çubuklu gaz depolarında yap. rıhtım ınşası. Bak: İst. 

Beled. ilanlarına. 
.. 
** Maltepe Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama inşaatı. 

Bak: İst. Beled. ilanların:ı. 
* "' . 

Azapkapı çöp iskelesinde yap. tamirat ve tadilat. Bak: 
İst. Beled. ilanlarına. 

• "' . 
Beşi daş Kay.nakamlığı evlendirme odasının tamiri ile 

İst. 56 ncı mekt. tamiri Bak: 2 <"İ sahifedeki İstanbul 
Beled. ilanlarına. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat:.__ 

Samsun Vilayet Makamından: 

Samsun memleket hastanesi ameliyathanesi için 1060 
liralık alet mübayaa olunacaktır. 

Muvakkat teminat 79 lira 50 kuruştur. 
İhale 17 nisan 938 tarihine rastlayan pazartesi gunu 

saat 15 te viliyP.t daimi enc=imeninde açık eksiltme usu· 
liyle yapılacaktır. 

Alınacak aletleri listesi ve şartname ve mukavele su
reti encümen kaleminden istiyenler her gün görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için c.ıri sene içinde ticaret o
dasında kayidli olmak ve 79 lira 50 kuruş teminat mek
tubu veya makbuz ibraz etmek şarttır. 

Eksiltme ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine gö· 
redir. 

Talib olanların ihale gün ve saatte vilayet daimi encü
meninde bulunmaları ilin olunur 

Elektr"k, Havagazı, l' alorifer Tesisat ve Malzcm. 
----~-·-· 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

nkarada lJJu~, lstanbulda Kurun gazcte]erinin 30 mart 
93W tarihli nü halar.nda intişar e<len 5 bin :\1. kur~unlu kab
lo ilanı görülen lüzuma binaen iptal edilıni~tir. 

* * * Ankarada Ulus, lstambulda Akşam ı:ı;ı\z~tclerinin 29 
mart 938 tarihli nü:;hnlarıııda intişar eden 50 hin adet tin
caıı ilanı görülen lüzuma birıuen iptal edilmiştir. 

* * * Ankarada Ulu:; lstanhulda Akşam gazetelerinin 29 
mart 938 tarihli nii:;halannda inti~ar eden 105 ton hukır 
tel ılanı görülen lüzuma binaen iptal edilmiştir. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

4.4.938 tarihinde ihalesi yapılamıyan 1563 lira muham· 
men bedelli 1500 adet telefon ahize kapağı, 1000 adet 
santral için sigorta, 200 adet santral fişi No. 9, 150 adet 
santral fişi ve 600 adet kondansatör l Mf. 14.4.938 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 15 de açık eksiltme 
suretiyle ihale edilecektir. 

İlk teminat 117,23 liradır. Şartnameleri her gün Leva· 
zım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin mezkür gün ve 
saatte ilk teminatlariyle müracaatları. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 1.3 kalemde muhtelif devreli kurşun
lu kablo kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 25 bin, muvakkat teminat 1875 lira 
olup eksiltmesi 24 mayıs 938 salı günü saat 15 te An
kara da PTT Umum müdürlük binasındaki satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubunu kanuni vesaikle beraber muteahbidlik vesikasını , 
ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
14 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 
Şartnameler Ankarada PTT Levazım, İ1Jtanbul Beyoğ· 

lunda PTT Ayniyat Şube müdürlüğünden parasız verilir. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

P. T.T. Levazım Müdürlüğiinden: 

Miktarı Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Cinsi bedeli teminat şekli 

Paltoluk kumaş 2850 metre 11400 855 Kapalı zarf 
Pelerin 900 adet 10800 810 ,, ,, 

Cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, ekıiltme 
şekli yukarıda yazılı p~lrin ve kumaş 22 nisan 938 cuma günü 
saat 11 de P.T.T. Umum Müdürlük binasındaki aatınalma komis· 
yonunda ayrı ayrı eksiltmeleri yapılmak üzere münakasaya çı· 
kanlnuştır. 

istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu 
kanuni v,.saikle beraber müteahhidlik veıikasmı ve teklif mek
tubunu havi kapalı zarflarını o iÜD saat ona kadar mezkur ko· 
misyona vereceklerdir. Şartnamele.ı, Ankarada P. T. T. Levazım 
ve İstanbulda Bıı:yoğlunda P.T.T. ayniyat şube müdürlüğünde~ 
parasız verilecektir. 

Samsun Vilayet Makamından: 

Zühreviye hastanesi için 480 lira muhammen bedelli ~ 
beyaz lake karyola ile yün battaniye, yatak, yastık m,.al
zemesi, şayak pelerin kaput bezi, emaye çatal, kaşık, ta-

6 Niun I~ t1/I! 

İstanbul Belediyesinden: 
tık 

Beşiktaş kaymakamlığı evlendirme 

Muhammen 
bed~li teminat __ _,,._ 

odasının tamiri 150 ] l 25 
İstanbul 56 ıncı mektelıin tamiri 218 15 16 36 

Yukarıda keşif bedeli yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa 
konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görülebilir. 
htekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 

l
mektubile beraber 8.4.938 cuma giinü c;aat J ı de Daiırıi 
Encümende bulunmalıdırlar. J 

ı :e -~ 
bak, sedye vesaire gibi liste ve şartnamesi vilayet enc8" 
men kalemi11de mevcut 26 kalemden ibaret eşya nisan10 

1 ci perşembe günü saat 15 te pazarlıkla satın aJınac•· 
ğından talip olanların 72 lira 75 kuruşln'c İş b:ınkası ~~
minat mektup veya makbuz ile birlikte ihale günü "ıl• 
yet daimi e ncünıenine müracaat eylemeleri ilan olunur· 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi - ----.-----.......-........-
Afyon Urbaylıktan : 

8f~lediyenin 938 mali •ılı ihtiyacı olan evrakı mathus '; 
kırta;;;iye 24.3.9:18 tarihinden 8.4.03H cuma gününe kadar 1 
güD müddetle acık eksiltmeye konmu~tur. Eğrtti teminat ,e 
rilecek bedelin yiiıde 7.5 ğudur. İhalesi 8.4.938 cuma gurııl 
saat 14 Jc encümen belediyece ina edilecektir. 'artlarıfll 
ve ~air hustisatını öğreıımek isteyenler hergüıı belecliye\'e 
müracaatla öğrenebilirler. t~teklilerin belli giiıı ve santta dB' 
irei belediyede bulunmaları. 

• * • 
lS kalem c\'rakın ba!'tuılma~ı. Bak: 1 t Telefon MiidiW 

luğü ilanlarına. ~ 
eZ---

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları Birinci İşletme Komisyonundan: 

Eskişehir deposuna bir s~ne zarfında gelecek olan JO 
b!n ton maden kömürünün vagonlardan yere tahliye "e 
icabında yerden vagona ve makinelere tahmil işi 4.4.9Jf 
tarihinde kapalı zu.rf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 80 
işe i.5tirak eden iki talibin yazdıkları teklif mektubJatl 
kanuna uygun olmaması dolayısile ihalesi yapılamamış *'

0 

eksiltme, arttırma kanununun 40 ncı maddesi mucibince 
bu işin pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiştir . O 

Teminat bedeli beher ton kömürün tahliye işi için 1 

ve tahmil işi için de 15 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Birinci İşlet· 

me Komisyonu ile Eskişehir deposu tarafından isteklilere 
parasız olarak verilir. isteklilerin 562 lira 50 kuruş ıt>ı.ı. 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları Resfll

1 

Gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 No.lu nüshasında intişııt 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesikalarile bir' 
likte Iiaydarpaşada Gar binası dahilinde Biriuci İşletflle 
Komisyonuna, pazarlık için tayin edilen 14.4.938 perşefll' 
be günü saat 14 de müracaat etmeleri. 

Müteferrik 

Yiiksck Miihendis Mektehi Artırma \(' Eksiltme 
Komısyonundan: 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmini Pey akçe;ı 
ınevad<lın cinsi Fiatı Lirn K. Lira ~ 
AtiHye l~letme malzemesi 89 kulem 896 70 67 ~ 
Motör 1 adet 185 14 

İhalesi 25.,1.938 paznrte~i günü saat 14 de yapılacaktır· 
Yiiksek .Mühendi:, mektebi atölyeleri için lüzumu olB~ 

yukarıda cins, miktar, muhammen lıc>dcl vı• ilk teminatı yl' 
zıh malzerne açık eksiltmeye konulmıı:.t~ır. Eksil:ıı~e~~ 1;; 
karıda yazılı ~ün ve :::.aatte yapılacaktır. ~artnamesmı gorıll 

i t<·yeıılerin lıergiiıı ve ek iltınf'ye gire<'eklerin lıelli gün 
saatte Giimlişsuyuıı<laki mektep binası clahiliııde toplanan~ 
mısyont1 müracaatları ilan olunur. 

İstanhul Telefon Müdürlüğünden: 

4.4.38 tarihiııde ihalesi yapılamıyan 1715 lira mubafl" 
men bedelli 600 adet siyah katranlı şerit ve 2000 ad' 
siyah mücerrit şerit 14.4.38 tarihine müsadif perşerfl~ 
günü saat 14 de açık eksiltme suretile ihale edilecektif' 

İlk teminat 128,63 liradır. Şartnameleri hergün le*'' 
zım dairemizde görülebilir. 

·JI İsteklilerin mezkür gün ve saatte iJk temi na t)ar• 
müracaatları. 



_, 

1 
1 

j. 4·4.38 tarihinde ihalesi yapı lamı yan 3531 lira muhammen 
~ 1500 metre 76 m m lik fond boru, 50 adet 76 m m lik 
Oru dirs ği ve 50 acled fond boru redükaiyonu 14.4.38 ta· 
.tııiiıadif perşembe günü saat 14,30 da açık eksiltme- su-

~ •hllle edilecektir. 
td teıninat 26.4.83 liradır. Şartnameleri herıün levuım dai
tijt R'Ö~ülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve aaatte ilk temi· 

t ınuracaatları. 

D,..,let Demiryolları tşletme Umum Müdürlüğünden : 
~Uhaınrnen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya· 
I grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 

• c 21.4.938 perşembe günü saat I0,30 da Haydarpa· 
iar binası içindeki Komisyon tarafından açık ek· 

t ·ı a 1 e satın alınacaktır. 
~U İşe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği v~saik 
ıalarında yazılı muvakknt teminatJarile birlikte ek
e RÜnü saatine kadar Komisyona müracaatları la
ır. 

au . 
'tı~ı ışe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak 

1 lllaktadır. 
' IO aded 150 ve 200 mım Jik tevzi vanası, mu· 
ltıen bedeli J 130 lira, muvakkat teminatı 84 lira 75 
tur 2 • 

,.' 700 kg. kurşun levha ve 13500 kg. vaion kurşu
Q ~ kalo pil yapmağa elverişli külçe kurşun, muham

edeli 4551 lira, muvakkat teminatı 34 t. lira 33 
~tur 3 . 
d' Nazari sıkleti 15960 kg. 445 aded muhtelif ebad
~ ~ltıir levha, muhammen bedeli 2099 lira 80 kuruş, 
~ kat teminatı 157 lira 49 kuruştur. 

~ İrıtanbul Belediyesinden : 

~ıQııaervatuvar için lüzumu olan 875 tane tek taraflı nümune 
b~ıÇık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale günününde gi· 
~. ~nrna•ığından eksiltme 7.4.938 per,embe gününe uzatıl· 

t• Unların hep ine 15.il lira bedel tnhmin edilmiştir. Liste
/lııanıesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. iatekliler 2490 

'1 ~1 kanunda yazılı vccika ve 114 lira 83 kuruşluk ilk temi
dt ~ b~:ı veya mektubile beraber yuk:uıd a yazılı günde saat 

llırni Encümende bulunmalıdırlar. 

afıa V ckfiieli ı11i<'ıı: 

~~ tıi an 938 cuma gıinü aat ı:; Le ı\nkarad,1 Nafıa ve
lll ınalzt>me Pbiltrnc kunıİ::ı)otllı oda.;ıııda ce111'ıııı S 100 

11,.Uhaınmerı bedelli 60 adet mahrııti çadırın kapalı zarf 

1 ek..:iltme~i ) .1pılnoktır. 
Uvakkat temnınt :..82 lıra 50 kur ııştıır, 

1lt1ııı lo'arlnaıne .. i ve t~ferrüatı Ankar.ıda Nafıa \ekil-
al,~f'rne mudürliiğündPn para ız olarak alırıahilir. 
klilerin h'klif mektubhrını talimatnamesine gür<' vc
ı alınını~ malzeme miJtrahidJıği ve'lika::ı ile hirliktı• 

"tın aat 14 c kadar komisyona gelmeleri lazımdır. 
ı· ••• 
il') •d 
~ L ed L N g;.nt veya bu nyarda olan tabanca alınacak· 

41\, D 
· evlet Demiryollnrı ilanlnrına. 

OrJu Nafıa Miidiirliığiiııdt·n: 

t p •:iJ okuluııd<t mevcut 156.63 metre ınurahhaı v0 

<l 38 kurıı kPşif lr- :ı ili kuUanılmı§ oluklu nç ile 9:60 
11ıikJ.p v • 48 lira muhammen bedelli kullanılıms kı-

l9.3.938 tarihinden ılıharcn ~O giin ıniiddetle aç;k ar· 
} çıkarılmıştır. Talıp olanların 11 ni an 938 p.ııartı ... ~i 
1 

at 14 de muvakkat teminat akçesi olan 697 kuru:;-la 
~ ~ilayet daimi encümenine ve k·~~fi ve ~artnıııııeyi 

ı leyeulerın Nafıa müdurlüğiirıe miiracaatları. 

1'l•rıbut Levaz:ım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

t ~o lıı dihimcvinde birikmiş olan 11 bin kilo kösele kırpın-
1,l 1118 iı;ilo kürk deri kırpıntısı_21 nisan 938 perşembe gi
' 15 te Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyo
ı -Çık arttırma ile satılacaktır. Hepsinin ahmin bedeli 684 
l1:~~ruştur. Kırpıntılar Tophanede Dikimevinde görfilebilir. 
tın belli saatte Komisyona gelm .?!eri. 

\ ~Uessif bir 6lüm 
tjllı. 
~~ •ıi11 z: hi:e ve sanayi 
t~ tanınmış tücur ve 

Münakasa Gazetesi 
, ~-Orlerimizden Bay Mus-

ı:ı:11 ;11tıakçılı dün vefat etmiş-
e ~ a.ltsi bugün saat 12 de 
b' ~~da. Soğanağ'a mahallesi, 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga

zetesi dir. 
~!.! •kında 20 numaralı ha
\ı tı kaldırılarak namazı 

ce.rnii şerefinde kılın
'oıı ~d ra Topkapı nile kab· 

~tı ilki ebedi nıedfenine 
caktır. 

Telefon: 49442 

"Münakasa,, ya 
abone olunuz 

ve abone ediniz 

MÜNAKASA. GAZETESi 

ı · hisarlar U. Müdiirliiğii~den: 1 

l - idaremizin Çamaltı Tuzlası ıçın şartnamesi muci· 
hince 250 ton Sömikok pazarlıkla satan ahmıcaktır. 

ll-- Pazarlık 12.lV 938 tarihine r sthyan salı gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1613) 3-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 90000 metre kırmızı kenarlı 

kanaviçe p~zarlıkla satın alınacaittır. 

11 - Pazarlık 18 lV 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve M•ıbaya.ıt Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacakhr 

III - Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

l V- İsteklilerin pazarlık için tayin edi!en gün ve 
saatte yüzde 1.5 güvenme parnlariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gel 1ıeleri ilan olunur. ( 1683) 2-4 

ksiltrne ilanı 
istanbul Kız Öğretmen Okulu 

Satın Alma Komisyonundan: 
7.4.193~ perşembe günü saat 14 de İstanbul Kültür Direktörw 

]üğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme 
komisyonu odasmda 1753 Lira 80 kuruş keşif bedelli mektep 
Pansiyon kitap odasında yapılacak kalorifer tesisatı açık eksilt
meye kooulmuftur. 

Keşif ve fenni şartname Okuldan Öğrenilir. Girecekler ev
velemirde bu tesisat için fenni şartnameye göre hararet zayiat 
hesaplarını gösterir mufası"l cetvel koyacağı radyatör miktarını 
gösterir 1 100 mikyasında mufassal planı eksiltme saatiode Ko
misyona vereceklerdir. 

Muvakkat teminat 131 lira 53 kuruştur, 
İıtekiilerin en ıı.z (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dnir 

Resmi Dairelerden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
Nafıa Müdürlütünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış 
ehliyeti fenniye ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

(1637) 4-·t 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Okul talebeleri için şartnrıme<Jine göre beher metresine 420 
kuruş bedel tahmin olunan 150 metro lacivert kumaş 20-4-938 
çarşamba günü İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan 
Okul Komisyonunda eksiltr.ıesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konmu~tur. 

47 lira 25 kuruşluk ilk teminatı Liıeler muhaaebeciliği vezn~ 
sine yatırılacaktır. İsteklilerin bu gibi kuma' imal eder fabrika 
veya atölyesi olduklarına dair Ticaret odası vesikası ve teminat 
m:ıkbuziyle birlikte belli gün ve saattt: Komisyona gelmeleri. 

(1730) ·ı-4 

Keşif bedeli 2442 lira 33 kuruş olan Çubuklu gaz de
polarında yaptırılacak rıhtım inşası açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lu kanunda yazılı ve· 
sikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vcsikasile 183 lira 18 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 21.4.938 perşembe günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmoılıdırlar. (B) ( 1872) .. 

"' .. 
Keşif bedeli 207 4 lira 85 kuruş olan Azapkapı çöp 

iskelesinde yaptınlacak tn:nirat ve tadilAt açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif evrakile şartııamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. kanunda yazılı 
\•esikadau başka F ea işleri Müdüdüğünden alacaklara fen 
ehliyet vcsikasile 155 lira 61 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 21.4.338 perşembe günü saaıt 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 1871) 

• * • 
Keşif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe-Kartal 

yolunun soğuk asfalt kaplama inşası kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 21.4.938 perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. Keşif ve buna müteferri evrak 2ı2 
kuruş mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. İstek
liler 2490 N.lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa 
Vekaletinden alacakları Fen ehliyet vesikasile 3322 lira 
22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı 

günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

imtiyaz aahibi ve yut itleri 
Ditt.ktörü: 1 ım.'lil Girit 

(İ) ( ı 873) 

B .. dd•i> '"'" ARTUN ıı.,..,.., ı 
G"latıo Billiı" •ckıt.k f\!o. IO ; 

Sayfa 3 

. ,, ~~ ,, -,, 
~.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDUQLU6UNDEN 

Muhammen bedeli 4200 lira oln• komisyondaki numunf'si 
veçhile 150 adet L. Nagant marka (veya bu ayarda olan) tabanca 
ilk \'e 2 inci eksiltmelerde ihalesi kabil olmadıQ'ın::lan 21.4.38 per
şembe günü saat 10,30 on buçukta Haydar.,aşada gar binası da
hilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 630 liralık kat'i teminat ve kanu· 
nun tayin etti&"i vesaikle birlikte paz:arlık günü saatine kadar ko· 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnamder komisyondan parasız olarak dağıtıl-

maktadır. ( 1867) 1 -4 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
idarede mevcuııl nümuneleri veçhile 45 kalem evrakın bas· 

tırılması işi açık eksiltınP-ye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
700, ilk teminatı 52,50 liradır. Eksiltmesi 18.4.938 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü saat 15 te Müdürlü~ merkez binasında top· 
lanacak Alım Satım Koınisyonu huzurunda icra edilecektir. Şart
nıımeıi herıün Levazım Dairemizde görillebilir. 

İsteklilerin mezkur ıün ve saatte ilk teminatlariyle müracaat· 
ları • (1796) 

r ........ 
-..:==..-....... ~-----~- .. ~~ -..:==:...m ....... ~-----~-

OSE KOPYALARI 
Mimar, mühendis ve insaat müteahhitlerile 

1 

fabrikalar resimhanelerinin 
nazarı dikkatine 

... ~ ~ -er•-

Fabrikamızın imal etmekte olduğu (OSE) rutubetli, 
(OSE) amonyaklı ecı:alı kopya kağıtları devair ve 
müessesatın takdir ve knbulü olmakla beraber emsali 
Avrupa kağıtlarına her hususta tercih edilmektedir. 
Kağıtlarımııın ehveniyet ve nefasetini görmek için 
numune ve katalo~ları mektup veya telefonla talep 
ediniz. Bunun için hiç bir ücret alınmaz. 

----·~· ... ·----
Fabrikamızın teksir kısmında 30 kuruş olmak Ü· 
harita, plan kopyaları 3 renk zere sür'atle ta-
üzerine beher metre murabbaı b'edilir. 

ADRES: 
İstanbul Mahmulpaşa Havuzlu han 

Genç Türk eczalık opye kağıdı) Fabrikası No. 25 
Telefon : 22275 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

5 - 4 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion \0pium) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

llugday yumuşak (Ble teııdre) 
Buğday ser• (Ble dur) 
Buğday kızılca (Blc nlux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Kuş yemi (Millet) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,, Trakya ,, Thrace 

5 2S 
5 20 -

4 19 
5 - -
7 13 -

55 

5 32 -

7 14 -
6) - -

Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huilc d'ol.) 
Susam (Sesame) 

41 - -
16 20 
1800 
3800 

400 

43 -

Sansar derisi 
Zerdeva ,. 
Tilki ,, 

n 

- -----
GELEN (Arrivages 

Afion (Opium) k -

Buğdny (Ble) 213 
Arpa (Orge) 30 -
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısır (Mals) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam {sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lenlille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huıle n' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

60-
51 

13 25 

26 -

15 -
49 75 

17 -

2700 
4000 
700 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (ınillet) 

Nohut (Polı chiche) 
iç fındık (Nois dec.) 
Un (frırine) 
Tifti!~ 

Yapak (Mohaire) 
K ceviz 
İç badem (amande) 

26 -

4 75 

7 25 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

Buğday (Blc) Liverpul 4 6~ 
~ ,, Şikago 3 92 
,, ., Vinipek 5 58 

Arpn (Orge) Anvers 4 0.1 
Mısır (Maiıı) Londra 3 m~ 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 42 
Fındık (noia.) G.Hamburg 39 -
K • • 3i -
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudıcat . 

Prix 
eatimatif 

Cautioa. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcatıon et du 
Cahier des Cbargeı 

t Constnıction-Reparation- Trav Publics·Materiel de Construclion-Cartographie 

Construction pour separation au konak rouverne
mcntal. 

Conıtruction pont en beton armc aux alentoun de 
Cheyhan. 

Publigue 

" 

.. 

38 08 

2274 -

492 47 

2 87 Oir. Trav. Pub. Ordou 

171 Com. Perm. Vilayet Mardine 

37 Oir. Vakoufs Afion 

Jours 

11-4-38 

11-4-38 

11-4·38 

Heure 
1 

H-

12 -

14 -Pavage de routc et reparation d'un mur pres le 
1 batiment de la Banque d' Affaires . 
1 Construction lieu pour marehe (aj .). Gre a gre 4829 Municipalite ,, Mardi et Vendredi 

!I L'adjudieation du 18-4-38 conccrnant la conıtrue-
! tioa batiment Commandanat pour ıırmrc d'aviation 

a ete annulee . 
' Conıtruction arches s route Sivrihisar-Hamidiye. 
11 Reparation quai aux depôts de petrole a T ehou

bouklou. il 

Construetion en uphaltc s route Maltepe-Kartal 
(cah. eh. P. 222). 

Reparation et reform• au debareadaire de voierie 
Aupkapou. 

Reparation bitiment Mairie a Becbildaehc. 

.. .. 56 eme ecole lıtanbul. 
Construetioo bitiment pour garage. 

" rex-de-chaussee en beton arme au ko-

PubliqıJe 

" 
Pli eaeh 

Publique 

Gre a rrc 

" 
" Pli caeh 

1081 12 
2442 33 

44296 26 

2074 85 

150 -
218 15 

3126 94 
21848 48 

81 09 
183 18 

3322 22 

155 61 

11 25 
16 36 

235 -
1639 -

Com. Ach. Min . Def. Nat. Ankara 

Dir. Trav. Pub. Eak.ichehir 

{ 
Com. Perm. Munieipalitc lstanbul 
Dir. Eeonom. • " 

idem 

,, 

.. 
.. 

Dir. Trav. Pub. lst. 

.. Edirne 

18-4-38 
21-4-38 

21-4-38 

21-4-38 

8-4-38 
8-4-38 
7-4-38 

16-4-38 l nalc gouvernemental Oı.ızounlceupru et manipula
tioa de tuile, brique, eharpente et fer. 

1 Constr. en beton arm e pont "Yenikeuy,, ı route " 40000 - 3000 - Minia. Trav. Pub. Dep. Ponstı et 
Seugute-Eslcichehir (cah. eh. L. 2). Cbau11ees 

25-4-38 

Produits Cbimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hôpitaux 

lostruments de ehirurgie pour hôpital Regional 
Samsoun. 

Publique 1060 

Electricite·Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallation et M~teriel) 

L' adjudication du 16-5-38 concernant l' aehat de 
50000 iıolateura en poreelaine a ete annulf:e. 

L'adjudication du 18-5-38 eoncernant l'achat de 
105 tonnes ...fe eable de CUİVrc a ete Annulee. 

L'adjudication du 17-5-38 eoneernant l'achat de 
5000 metres de cable de plomb a ete annulee. 

Cable de plomb : 13 lota. 
Couvercles pour recepteur telephonique: 1500 p.

Aasurance pour eentrale : 1000 p .- Fiches N. 9 
pour centrale: 200 p.- Fiches pour eentra1e: 150 
p.- Condensateur 1 MF: 500 p. (aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuir8. 

Couvertures de lainea, articles pour lit, pelerines, 
toile, •erge ete. 

EtoHe pour paletotı : 2850 m. 
Pelerinea : 900 p. 
Etoffe pour uniforme d'ctc : 70-80000 m. {cah. 

eh. P . 225). 
Toile pour housıc : 45-50000 m. 

·ıra vaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression de registre et articles de papeterie. 

Pli cach 

" 

Gre a i'rc 

Pli eaeh 

" 
" 

n 

Publiquc 

25000 
1563 -

11400 -
10800 -
45000 -

18500 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapiıserie ete. 

Lits laquets Gre a rre 

Transpprt- Chargement Oechargement 

Transpı:>rl de marchandise pour I' armee. 
Chargcment et d eehari'ement de 30000 t de eh .r

bon pendant 1 annee (aj.). 

Dıvers 1---
: Tentes coniques: 60 p . 
, Materiel pour exploıtation d'atelier : 89 lots. 
ı. Moteur : 1 p. 
1 Vıınnes pour dıstribution de 150 et 200 m m: 10 p. 
lı Plomb pour wagon: 13500 kr. · Tôlea de plomb : 
'ı 700 kg.- ld. pour pile. 

. 

" 

Tôles de fer (div. dim.) 15960 kı. : 445 p. 
Tuyaux de fonte 76 m m : 1500 m.· Coudes pour 

tuyaux de fonte de 71\ m m : 50 p.- Reduetion 
pour tuyaux de fonte : 50 p. (aj .) 

Ruban noir goudroıane: 600 p - ld. pour isolateur: 
'>000 p. (aj.). 

Disques models pour le conscrvatoire: 875 p. (aj ) 

Pistolets marque L. Nagante (ou uıtrcıı marqueı 

similairea) : 150 p. (aj .). 
Assıettea, fourehettcs, eouteaux, brancards ete. 

8) Adjudicatwns a la sureuchere 
, Tôles ondulees et ehıı.rpente. 

; , 

Publique 
Gre a grc 

Plı eaeh 
Publıque 

• ,, 
• 

.. 
" 

,, 

Gre a grc 

" 

Publique 

5100 
896 70 
185 -

1130 
4551 -

2099 80 
3531 -

1715 

1531 

4200 -

79 50 

1875 -
117 25 

855 
810 

3375 

1387 50 

350 -
562 50 

282 50 
67 50 
14 -
84 75 

341 33 

157 49 
264 83 

128 63 

114 83 

630 

Vilayet Samaoun 

Dir. Eeoaomat P.T.T. 

,, 

.. 
Dir. Economat PTT. Ank. et lst. 
Dir. Tclephonu lst. 

Vilayet Samıoun 

Dir. Economat PTT. Ank. et lıt. 

,, 
Com. A.h. Cc;,aımanll. G. Gend. A11k. 

" 

Munieip3lite Afion 

Vilayet Samaoun 

17·4 38 

24-5·38 
14-4-38 

7-4·38 

22-4-38 
2'.l-4-38 
12-4-38 

13-4-38 

8-4-38 

7-4·38 

Com. Aeh. Milit. Diarbakir 14 4-38 
1 Expl. Ch. de Fer Etat i.ıki Chebir 14·4·38 

Min. Trav. Pub. Dep. Materiaux 
Com. Aeh. E.c. ini'· Gumuchsouyou 

" 1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 

.. 
,, 

Dir. Telephonea lat. 

,, 

22·4-38 
25-4-38 
25-4-38 
21-4-38 
21-4-38 

21-4-38 
14-4-38 

14-4-38 

f Com. Perm. Municipalite lstanbul 7-4-38 
\ Oir. Ecoıa. ,, ,, 

1 eme Expl. Ch. de Fer E.tat H.paeha 21-4-38 

Vilayet Samaoun 7-4-38 

Dir. Trav. Pub. Ordou 11-4·38 

15 30 
14 

15 

14 -

14 -
14 -
ıs 

11 -

16 -

15 -

15 
15 

ıs -

11 -
11 -
10 -

10 -

14 -

15 -

14 
14 

15 -
14 -
14 30 
10 30 
10 30 

ıo 30 
14 30 

14 

14 

10 30 

15 -

14 -

. 
MÜTEAHHİTLERİN TAKVİ~ 1 

~ Memento aes FouPni~se~ıı·-

Perşembe 7.4.938 

.. ,ıl 
Sinema, otel, gazino ve teferruatı inf. (Lüleburgaz P 

Gumrük binası in,. (Kırklareli Nafıa Müd.) .:'! 846 
Boru ve trampet, alit ve malzeme (MMV) ,,! 646 '" 
• Kadıköy Haydarpafa iakeleıine konulacak illn ve 

(İat. Beled.) .\! 647 
LiciYert kumat (MMV) •'! 647 
Maliye varidat binasında yap. ilavei 
Mektep inf. (İıt. Beled.) ,,; 649 . '4 
G~ziemirde yap. beton künk vazı int: (fzmir Lvı.) •'0.ı 
Kıtap odasında yap. kalorifer teaiı. (lıt. Kız Öğret. 
Kuzu etl (BurH Tüm.) .\! 651 
Damızlık aygır (Samsun Vil.) Jı! 653 
Sinop haat. yap. ilivei inf. (Sinop Vil.) .~! 655 
Cumhuriyet okulu tamiri (Siaop Vil.) .\. 655 
• Buik markalı otomobil (İat. Beleııl.) X 656 
Sıtır eti (lsmir Lvz.) ,,2 658 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : "No." işareti ilinı havi gazetemizin ıayıfl0' 

Jeudi 7-4-938 

~ 
Conıtr. cine hôtel et casino (Mımieipalite Lulebourgaıı) lı-

" batiment ıurveillance douanicre (Oir. Trav. pıı 
N. 646 

M .• Materiel et inatruments pour tuyaux et trampette ( 1 
' 

N. 646 

Etoffe bleue (Min . Def. Nat.) N. 647 6-fS 
Conıtr. annexe au bureau fiscıl (Vilayet Ankara) N. ()49 

,. bltiaıent ecole Primaire (Muaieipalite lst.) N· 6'J 
Travaux de canaliaation a Gaziemir (lotend. lzmir) fııl. ti 
lnst. ehauffage central a la bibliotheque (Dir. Eeole N° 

oes Fillea) N. 651 
Etalon (Vilıtyet Samsoun) N. 65'~ 

Coostr. annexc a l'hôpital Sinop (Vil. Sinop) N. 655 6,, 
Rcp. bitiıaent ecole "Djoumhouriyet,, (Vil. Sınop) N· 
Vinnde tle boeuf (lntead. lzmir) N. 658 

* Lea uteriıquea indiquent une vente 

N. B.- Les Noı 
0

indiquea en regard 
journal dans lequel l'aviıı a paru. 

,------------------------~ 

AKAR 
HAFTALIK 

ve EMLAK GAZ6
1 

İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri BirliğinİJI 

Arzu edenlere meccanen nümune göP ~ 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoturtcu ti-' 

Telefon: 49442 ... __________________________ ~ 

"DEVRİM,, 
Tercüme Bürosu 

Her Jiı1andan ve her türlü tercüme işle~ 
hassa münakasa ve müzayedelere mütealll 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet müted~;ı' 
"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abooele' 

Hususi tenzilat yapılır 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu tfİ' 
Telefon : 49442 


