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~) ~ünakasaıar 

inşaat Ta N f · · l · M 1 H · 'ıt ' rnırat, a ıa ış erı, a zemc, arıta 

•lıty1 ~•it meyvacılık istasyon binalnrı inş. 
A.di\:P~de .. şehir halilıuır haritaları tantimi 

kiil:~ 1 Uretme çiftli~inde yap. Çırçır fal rikası 
BnYiik ur ambarı ve su deposu 
Sttiın · dere havayolları binuı tamiri 

ıye kışlasında yap. tamirat 

paz. 40712 65 
2600 -

kapalı z. 21776 98 

aç. eke. 

" 

1172 71 
363 60 

iı . 
~Klinik c- ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
O~taşı: l 0 l. 

paz. 

tlekt 'k ~rı -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemtsi) 
1
'l•fo Ilı • n kordonu 3 lü 1-1 2 m : 1500 ad. - 2 li 1 

111 ·• 2500 ad. - santral kordoau 3 lü 2 1 2 m. kır
~ tıı: 250 ad. - santral kordonu 3 lü 2 1 2 m. 
bıtlllı21: 250 ad. · santral kordonu 3 lü 2 1 2 m. 
)tyaz: 250 ad. - santral kordonu 3 lü 'J 1 2 m. 

t elşil: 250 ad. - santral teli 3 lü: 10 km. - sant-
~. teli 2 li: h km.-dabili tesisat teli 2 li: •10 km . 
._,,ft b .. k. .. l ~ 1 75 k 1 l 

2 
u u muş kapalı bronz te : aı. 

2 lll lll lik bronz tel için bakır zıvana 5000 ad. 

1 ~ 
81lik. bronz tel için bakır zıvana: 2000 ad. - 2 

1\1.1 Ol, ı:n lik bronz tel için bakır zıvana: 300(\ ad. 
{~"-ıılu kara kablosu 10 luk 0,/\3 m ıa: 2500 m. -

'telef lilt: 2500 m. ve 25 lik: 2500 m. 
la· on •hize kapağı: 150ll ad. - santral için sigor
t · ıooo ad. - santral fişi (N. 9): 200 ve 150 ad. 

1\ Ondansatör: 1 MF: 500 ad. 
lrs h .. 
Ve re ~ının idrolik elektrik tesisatı • Sarıkamış 
( Nır şehirleri lokomobilli elektrik tesiaatı 

~ı,:;r.t. 14,80 4,90 ve 4 L) (temd) 
Ç111 krık malzemesi: 56 kalem 

ırı şehri elektrik tesiıah (temd) 

~ens 
~t, Elbise, Kundura, Çarnt~ır v . .s. 
s, ... il el . 
A..,,cı bıse ve şapka: 550 taktm 
t'..lbi Yele~i: 1736 ad. 
b ıe: 92 t k 
0 •tt · a · 

•ıııye: 7-800 ad. 

l\.ere t . 
"~ ç.Qı k 
l\0 ııt ereıte (muhtelif): 37 m3 

teplalc: 520 ad. 

~hrukat n.,. __ ; 
1> ~n, Makine yagları v, s. 
l!.rıtirı 
l\1.. ve Ya~ (temd) 

~ ~., i . 
Q· Pı: 500Q le 

''ek it · 
F01\d oıuın 

lez· ~Oru 76 m/m: 50 ad. - menhol kapa~ı ve bi · 
};' l~ı: 60 d 
Otıd b a . 
76 oru 76 m m: 1500 •· - fond boru dirseği 

Siyah~ il\: 50 ad. - fond boru redüksiyonu. 50 ad. 
2Qoo Altanlı şerit: 600 ad. - siyah mücerrit şerit: 

lak •d. 
l' Otnob') 

i,_lt f 1 ve teferruab Derince travers fabr. için 
ırçaıı: 15.000 ad. 

b) ...... 
A ·~uzayedeler 
"'I ın· -

lll)U~ L 
llııe varak sulu pat halinde rlükoz, pamu-. 

"•ucat, otomobil ak1amı v.s. 

kapalı z . 5464 

• 846) 

aç. e.ts. 463~ -

" 1563 

kapalı z. 4611004 34 

,, 
paz. 

10940 -
37974 50 

kapalı z . b~h. 25 -
aç. eks ,, 1 95 

" kapalı z. 

aç. eks. 

• 

paz. 

aç. ekı . 

,, 

.. 
,, 

" 10 
" 9 -

1776 -
1260 

- -
- -

2160 

3531 

1715 

22000 -
kapalı z. beh. O 75 

aç. art. 

3054 -
195 
1632 28 

88 
28 -

409 80 

634 88 

347 40 

117 23 

820 50 

1031 25 
254 -

540 -

133 20 
9t: 50 

- -
- -
162 -

264 83 

128 63 

1650 -
843 75 

Malatya Meyv. lst.s. Dir. 
Maltepe Belediyesi 
Seyhan Nafıa Müd. 

latan bul " ,, 
İstanbul Komut. SAK 

fnhiurlar U. Müd. 

lst. Telefon Müd. 

,, 

n 

" 

Kars Vilayeti 

M. M. V . SAK 
Çan kırı Belediyesi 

8-2-38 itib. 1 ay 
11-3-38 15 -

2-3-38 11 -

7 3-38 
21·2-38 

4-3-38 

4-4-38 

4 4-38 

4-4-38 

4 4.38 

30-3·38 

3-3·38 

15 -
15 30 

14 -

15 

16 

10 -

10 30 

15 -

15 -
3·3·38 e kadar 

fst. Emniyet Müd. 28-2-38 15 
11 
13 

Güm. Muh. G. K. lst. SAK -4-3-38 
Kocaeli Vil. Köy Büroın 4-3·38 

Jndr. Gen Komut. Ank. SAK 23-2-38 

Ank Böl. San. Ok Dir. 

Çanak. Mst. Mvlc. SAK 

lnbiı;arlar U. Müd. 
İstanbul Komut. SAK 
lst. Telefon Müd. 

" 

" 
Nafıa Vekaleti 
M. M. V. SAK 

İ!lt . Gümrüklerı Başmüd. 

21-2-38 
21-'.! 38 

26-2·38 

4-3-38 

7 ·3·38 

4-4 ·38 

4-4-38 

5-4-38 
24-2-38 

10 -

15 -
15 

11 -

15 -

ıs -

14 30 

14 -

15 -
11 

- -

.. ---

Fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

) M 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve alzemesi- Harit • 

Malatya Meyvecilik İstasyonu D rektörlüğünden: 

40712 lira 65 kuruş keşif bedelini havi olup Malatya· 
da yapılacak meyvecilik istasyonu 8.2.38 tarihinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlık suretile eksiltmeye konulmuş
tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasası ile buna mü
tderri diğer evrak her gün Malatya meyvecilik istasyo
nu müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 3054 li 
radır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe benzer 25000 lira .... 
lık iş yaptığına dair nafıa vekaletinden müteahhitlik ve· 
sikası ve ticaret odası vesikalarını hamilen Malatya mey
vecilik istasyonu müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Maltepe Belediye Riyasetinden : 

Belediyemizce 2290 saf ıh Belediye Yapı ve Yollar 
kanununun ve Nafıa Vekaletince 13 3.938 tarih ve 29 
sayılı kararı mucibince şehir ve kasabaların halihazır ha· 
ritalarının alınması esnasında tatbikı lazım gelen fenrii 
usul ve şartnameler ahkamına tamamen riayet cdılmek 
şartile tahminen 20 ) hekt rdan ibaret bulunan M ltepe 
kasabasının 1-2000 ve 1-500 mikyasında halihazır ve 
1-1000 mikyasında t asviyei münhanili haritaları yapıla
cakiır. 

Beher hektarın muhammen bedeli 13 liradır. Meskun 
ve gayri meskun kısımlar dahildir. 

Tamamı 2600 liradır. 

10.2'938 tarihine kadar 30 gün müddetle açık eksilt
meye konmuştur. 

Talip olanların Nafıa Vekaletince musaddak ehliyet 
ve vesaiki ve yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi 195 
lira nakit teminatlarile ihale günü olan 1 1.3.938 cuma 
günü saat 15 te Maltepe Belediye Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları. 

Fazla malumat almak istiycnlerin hergün Belediye 
Riyasetine müracaatleri ilan olunur. 

Seyhan ~nfıa Mü<liirlüğündcrı: 

EbiltmP.ye konulacak i:;: Adana Ü rctınc <_;iftliğiııde ) a

pılacak Çırçır fahrikası. kii!tiir ambarı ve u depo..,u, kc;;ıif 

tutarı olan :n 776 lira 98 kuruşla ve kapalı zarf ıisıılile ck
:::iltmeye konulmu:;-tur 

Ke~if t~vralrnıı görmek i tryenlcr Nafıa müdürlüğiine ınü
rac~dcbilirler. 

Kapalı zarf u ulile ek .. iltme 2.3.938 tarihine mfümdif 
çarşamha günü ::mat 11 de 3f1a daire:ıinde yapılacaktır. 

Ek::ıiltıniye girebilmek için 1632 lira 28 kuı uı muvakkat 
teminat verıne:::ıi ve Nafı,t \ ckaletinden verilmiş müteahlıidl.k 
vesikasını gösterme,.,] lazımdır. 

İsteyenler teklif mcktuhlarını yukarda )azılı aaW'ıı bir 
!'Bat evveline kadar Nafıa ~1üdürliiğüne makbuz mukabilin
de verme~i muktazidir. Po:,ta iJe gönderilen tekliflerin dı!-i 
zarfı mühür mumİIC\ iyice kapatılmış olacaktır. Po tada ola
cak gecikmeler kanul edilmez. 

İatanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

7.3.938 pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 1l72. 7 t lira keşif bedelli Büyükdere Ha· 
vayolları binası tamiratı açık eksiltmeye koculmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna miitcferri 
diğer evrak dairesi~de görülecektir. 

Muvakkat teminat 88 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yap· 

tığına dair almış olduğu vesikalarla istinaden İstanbul 
Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel 
alınmış ehliyet ve 1 icaret Odası vesikaları ile gelmeleri. 



İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye kışlasında Haydarpaşa hastanesinin işgal et
tiği kovuşlardan bir tanesinin ve takan kirişlerinin ta
miri ihalesi açık eksiltme ile 21.2.938 pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muh:ımmen keşif bedeli 363 lira 
60 kuruştur. İlk teminatı 28 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk te- • 
minat makboıu veya mektublarile beraber 2490 sayılı ka
kunun 2 ve .i üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile be
raber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutan· 
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• 
* * 

10 bin kilo gözlaşı alınacaktır. Bak İshisarlar Umum 
müd. ilanlarma. 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
~=._..• _...._._..... r....,. eu::w ~-

Kars Valiliğinden: 

Kars, Sarıkamış, Iğdır elektrik projeleri huıusi şart

nameleri değiştirilerek 15.2.938 den itibaren 45 gün müd · 
detle kapalı zarf uıulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Kars şehrinin idrolik elektrik tesisatı 296,400 lira 
Sarıkamış şehrinin lokomobil elektrik tesisatı 80011 

lira 71 kuruş 
Iğdır şehrinin lokomobili elektrik tesisatı 84692 lira 

63 kuruş. 
Kars şehrinin elektrik tesisab toptan, veya kargir, top· 
rak, ahşab işleri ayrı değerleri ayrı ihale olunur. 
Kars, Sarıkamış, Iğdır. ayrı ayrı ihale olunduğu gibi 

hepsi kül halinde 4611001 lira 3•1 kuruş olarak ihale o
lunur. 

Toptan ihale olduğu takdirde istenirse yüzde 20 d ıhi· 
linde Nafıa vekaletine tasdika gitmiş olan Tuzluca. Ka· 
ğızman, Arpaçay, Susu:ıı ve Selim k :uahaları elektrik le· 
sisatlarmdan her hangi biri yaptırılacaktır. 

Nafı vekaletince tasdik edilmiş yukanda yazılı üç şeh· 
rin dosyasmdaki evrak şunlardı: Proje, keşif, fenni şart
name, hususi şartname, Bayındırlık işleri genel ş:ırtname· 
si, mukavele projesidir-

Taliblerin bu işleri yapabileceğini gösteren 938takvim 
senesi için Nafıa vekaletinden almış olduğu ehliyet vesi
kası ile 938 senesi ticaret odası vesikası. 

Muvakkat teminat. 
Dosyrsı Kars ve İstanbul Nafıa müdürlüklerinde olup 

Karsın 14 lira 80 kuruş, Iğdır 4 .20 S rık amışın 4 lira 
mukabilinde istiyenler alaoilirler. 

İhale 30.3.938 çarşamba günii saat t 5 tc Kars hiikfı
met Konağı içindeki daimi encümen odasmda t9plaııac ak 
Sürel Komisyonca yapılacaktır. 

Taliblerin 2490 numarah kanuna göre hazırladıkları 

teklif mektublarını mtihür mumu ile iyice kap tılmış ola
rak madde t 1 deki saatten bir saat evveiine kadar ko
misyon riyasetine Yermiş olmaları, postada vulrn bulacak 
gecikmelerin kabul edilmiyeceğ'i ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

~5 kalem elektrik m::ılzemcsi kapalı zarfla eksillmiye 
konulmuştur 

Tahmin edilen bedeli 1094ll lira olup ilk teminat para
sı 8'.W lira 50 kuruştur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

Müdüriyetimiz için 550 takım sivil elbise ve şapkanın 
alınması kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bir 
takım elbise ve şapkamn muhammen bedeli 25 lira, mu
vakkat teminatı IOJI lira 25 kuruştur. 

Elrsiltme 28.2.38 günü saat 16 da vilayet defterdarlık 
muhasebe miidürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Teklif mektubları ihale tarihi olan 28.2.38 pazartesi 
günü saat 15 e kadar kabul edilecektir 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere müdüriyet muhase
beıine müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

Gümrük muhafaza eratı için 1736 tane avcı yeleğinin 
4.3.938 cuma günü saat t 1 de açık eksiltmesi yapdacaktır. 

T aıınlanan tutan beher avcı yeleği 195 kuruş ve ilk 
teminatı 254 liradır. 

Şartneme evsaf komisyondadır. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile 

birlikte Galatada eski İthalat Gümrüğü binasındaki ko
misyona ıelmeleri. 

Kocaeli Vilayeti Köy Biiro~ııııdan: 

Kiiy korucuları için tahmini bedeli on lirarlnn yaptırılcl
nı.k 92 1.akım elbisenin açık ck:;iltıne sııretile ilıalc:;i 4.3.938 
cuma ~iini.i ~aat ) 3 te yapılacaktır. Nümıınc ve şartnamesi 
küy bürosurırladır. İsteklilerin 69 liralık muvakkat lrrııirıatla 
o tariht~ vilftyel ldiy büro~una ıniiraeaatleri. 

Jandarma G . Komutanlığı Ankara Satınalma Kom. dan: 

Bir tanesine 9 lira kıymet biçilen 700 den 800 yüze 
kadar battaniye kapah zarf usulile 23.2.938 çarşamba 

günü saat 10 da satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız komisyondan ahnabilecek olaıı bu 

eksiltmeye girmek istiyenlerin 540 liralık bir teminat 
makbuz ve banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeli 
teklif mektubları belli gün saat 9 dan evvel komisyona 
vermiş olmaları. 

Kereste, tahta ve saire 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Aşağıda cins, mikdar ve evsafile tutarları yazılı ke

reste ayrı, kontrıplak ayrı olmak üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Vekalet Malzeme eksiltme komisyonu 
caktır. Eksiltme şartname ve teferruata parasız 0~ 
Ankara vekalet malzeme dairesinde ve Berlinde 1~ 
Ticaret Odasmdan alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. . 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış miteab~ 

vesikası ile 5.4.938 salı :-:-ünü saat 15 te Ankarada ye 
let Malzeme Eksiltme Komisyonunda hazır bulun111' 
lazımdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın alma Komisyonuoda0 : 

Her hir tanesine tahmin edilen 75 kuruş olan ı5 
tane timar fıq;ası kapalı zarf u::mlilc ~atın almacaktır. 

İhalP-sİ 24.2.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 843 lira 75 kuru~lur. 
Evsaf ve şartnamesini görmek isteyen !ıedelsiz olarttk ;ati 

giin ,öğ~edcn son.ra MMV. ::ıatınalma komisyonuna .mürac3 
J~bıltnıcye gıreceklerın 2t190 ::ıayılı kanunun 2 ve 

1 
maddderindc gösterilen vesaikla teminat v~ teklif ın<'~~: 
larile birlikte ilıalı; :,aaliııden en az lıir saat evvel kol111~ 
na venneh:ri. 

* * * ~ 
5 bin k. baş ipi ı.ılınacakttr. Bak İnhisaarlar U. ıt18 

ilanlarına. 
1 ~~ ına...u=·ıı...n,•tt. 1Rr "'* 

b) '\ti Ü Z A V E D E L S 
-----··-------=-- - ..-._..-

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

(Dünkü nushadan d vam) 

MKN 7114 JDC bili M VE NKS 49 K 121 L 72 KD k~ 
etiket MKN 1029 SL 1,'7 M VE N KS 137 K 127 L 40 KD~( 
dö kü.vize MKN 2153 GK 9396 M VEN KS 33 K 234 L 6~ 
sun'i ipek ipliği MKN 327 Galata lenzım anbarında 250 ~ 
muhtelif cinade hurda demirbaş eşya ihale günü 23-3-938 ~ ~ 
3305 AP 7 M VE N KS 83 K 420 L 10 KD kabartmalı d• 
elbise askısı MKN 1598 AP 2 M VE N KS 100 K 5o L 26 ı 
kabartmalı demir elbise askısı MKN 1597 AP 1 M VE N KSc~ 
K 521 L 37 KD kabartmalı demir elbiıe askısı MKN 1572 ı;. 
3411935·6 M VE N KS 109 K 93 L 49 KD havagazı ocaklı j 
kır dış kazam MKN 1550 A-7575 M-C 5253 5 M VE N ~S rJ 
K 2694 L 93 KD müteaddit telli boyalı frize yün ipliğı rdd 
1579 ADRES A 4 M VE N KS 116 K 537 L 43 KD Nikel. yal iC 
h pirinç muıluk ağızlığı MKN 1576 ADRES A 2 M VE N 
37 K 422 L 10 KD au için süzgeç ihale günü 25-3-938 MKN 
bili M ve N KS 25 K 600 G 1456 L 6 KD danteli MKN -
bili M VE N KS 14 K 600 G 136.> L 70 KD ıun'i ipek 111e11• 

cat MKN 8457 bila M VE NKS 14 K 1309 L 65 KD ıun'i iP 
ipliğinden kordela MKN 1879 bili M VE N KS 70 K 64 J.,1' 
KD kına MKN S.t14 bili M VEN KS 48 K 800 G 217 L 87 f; ~ 
eski tabanca toplu 63 adedi MKN 1577 ADRES AS M V 
KS 35 K 381 L 48 KD su için plastik maddelerden yapıl~ 
süzgeç MKN 8231 KF 9700 M VE N KS 19 K 101 L 55 KD I 
muktan fanila ve don ağızlığı ihale günil 28 3·938 MKN 2~ 
LOIT TRIES'IINO bili M VE N KS 6 K 500 G 18 L 49 
mevaddı saire ile gayrı mürettep kart·poıtal. 

(Devamı var) 

İsteklilerin şartnameleri görmek iizere hcrgün okul ~ .. - ,._,_ _ 
Direktörlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5 nis-
betindeki teminat akçelerile birlıkte 21.2.938 tarihine 1 ' 

Urafltlıyan pazartesi günü saat 15 te okullar sağışmanh- inhisarlar u. Müdürlüğünden' 
ğındaki alını satım komisyonuna müracaatları. -

1 
Cinsi Miktarı Tutarı yüzde 7,5 tem. akçesi l- Şartname ve nümunesi mucibince 5000 kilo b' 
Çam kereste (ınuhtelif) 37 m3 1776 L. 133.20 ' ipi pazarlıkla &atın alınacaktır. 

Kontrıpl=k 5;!:.d. I~~· 94.50 z=• ""- 1 il- Pazarlık 4.llUt38 tarihine rastlıyan cuma gao; 
..,.... saat 15 te Kabalaşda Levaum ve Mubayaat S&Jb 

Mahrukat Benzin~Makine yaglan \'. s. sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. "e' 
- 111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözi.i gev 

<,:aıınkknle M:)t. Mrvki Satıııalma Koıııisyonıından 
Şubeden ahnabilir. ı· 

lV- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve s•-dl 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda • A 
geçen Komisyena gelmeleri ilan olunur. (864) , .,,,. 

Çanakkale ln:;;aatı lstihkamiye ıııotiirlii va::;ıtlllarınıla kul
lanılmak üzere satın alınacak benzin w~ yağlar için yine ta
lip çıkmamıştır. İhale5İ 26.2.938 cumartesi günü :;ani 11 de 
Çanakkalede Mıı:ıtahkem mevki -.,atınalnıa komi:-,yonurnla ya
pılacaKtır. Taliplerin mezkur günde teminatları ve vesikala
rile birlikte gelmeleri. 

İhalesi 3 mart Y38 perşembe günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve tek
lif mektublarmı ihale gününde en geç bir saat evveline 

1 kadar MMV satınalma komisyonuua vermeleri. -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"' 
* * -1 Ş ·· · 'b' "300 000 ta1'' - artname ve numunesı mucı ınc~ . , ,, ı' 

üç parçadan mürekkeb Kulüp rakısı etıketı pazarlıkla 
tın alınacaktır. ...~ 

il-Pazarlık 2.111.938 tarihine rasthyan çarşamba l'j 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesirıd 

Çankırı Belediye~inden: 

M U"addak proj~ ıııucıhinrc: 37974 lira 50 kuru~ keşifli 
Çankırı ~chri ('lektrik te::;isatına talip çıkmaması dolayisile, 
bir ay ıniicldellc paz,ırlığ.1 konulmuştur. 

Bu işe aid projı•, kr~if ve saireyi görmek isteyenler Çan
kırı bdediye fen memurluğunda hergün göriHebilir ve iste
yebilir. 

Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 2 lQ) numaralı ar
tırnıa c>ksiltme kanunu mucibince mııkta~d teminatı ve lıu 

i~i başarabileı·ek!erinc dair Nafıa vckiı!~tindeıı aldıkları 937 
::;eıwsine <1İJ. vesikaları ve Ticaret ocia-.mcia kayıtlı ol<lukla
rıııa dair vesikaları ibraza mecburdur. 

Pazar !ık en ::;on 3.3.9::38 perşembe gününe kadar y.:ıpıla
hilir. 

Ytlpılacak işin hcdeli jlf'Şin ve lıelcdiyeler banka::;ından 

tediye edilecektir. 

Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağh o'an ve olmıyan Birlik
ler namına binek koşum mekkari hayvam pazarlıl<la sa
tın alınacaktır. Hayvan aahiblerinin hayvanları ile Fmdık
hda satınalma komisyonuna müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 

Müteahhıdi tarafından Derince travers fabrikasında 
monte edilip mukavele ve şartnamesindeki fenni evsafı 

tutmadığından reddedilen l aded lokomobil ve teferrüah 
22,000 lira muhammen bedelle yeniden açık eksillmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 5 nisau 938 ıalı günü saat 15 te Ankarada 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. e1 
111-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geÇ 

Şubeden alınabilir. 4' 
1 V ·- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giitı J1 

saatte yüzde 7,5 gLvenme paralariyle birlikte yukarı A 

adı geçen Komisyona gelıneleri ilan olunur. (793) 2.,.... 
* * * ( 

l- Şartnamesi mucibiuee 10,000 kilo göztaşı paı• 
hkla satın alınacaktır. ~ 

il - Pazc rlık 4 !11.938 tarihine rastlıyan cuma f ıf 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Ş&ı 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. _. 

k b eÇ" Hl- Şartnameler pare.sız olara ergön söxü f 
Şubeden _alınabilir. 4ı 

iV isteklilerin pazarlık için tayin edilen giitı ~' 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukar~ 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (865) 1 



SAYA NİKOLAİDIS 
~ Roberoit Macunları t!J 

cı Ve her nevi hususi boya sıparışı yapılır c 

-·-
Binalardaki rut'.lbet, Taraçalard:ıld akıntı yerlerini 

ve su yollarını temamen kesen ve betonlar ıçın 
hususi malzemeleri 

MAGAZAMIZDA BULABİLiRSİNİZ .... 
Galata: Halık Pazar Kur~tınlu han ~. 7 

:z 
A--

, ;,)$t~hB'U,1 '8elediy'esi ilanları · , 
·°" . -''- ·;: .~·I \ ; . A ; • • 

Sarıyer tapu sicil muhafızlığından: Boğaziçinde Sarı 
~e~ .k~zasına tabi Rumelifenerindeki cami sokağında 32.8 
a tırıne göre 11 N. lu mekteb evkaf müdüriyeti Umumı· 

Ytsi 341 bütçe kanununun 4 üncü maddesi mucibince ne· 
ıaret ve idarei hu••ısiye na nına olm:ık üzer~ v ıldı n1· 

~ına Yeniden tapuya tescil edileceğinden bu mahal hak-
~nda gerek aşhası hakıkıyeden ve gerekse ethası bük· 

'tlıyct{en ta!iarr ıf id lia ed~n v us:ı ellerinde btıl'.1-ıan ta
sarruf veiikalarile birlikte ve ilan tarihinden 15 gün 
ı~rfında Sultanahmette Tapu daireı;ind S:ır,yer tapu s1· 
cıl rnuhafızlığına mfırac;ıatları ilan oiunur. (İ) (863) 

l<anunlai, lüa arnamcler, Ticaret muahedleri 
~~-4!!!? .,...._.. •••• ~~-· ----------

fürl.iye ve Ro~ nya ar.tsında Ticaret Anlaşma ı 

(6 1,} üncü nüshadan devam} 

Madde 1- Türkiye Cümhuriyeli ve Rom•nya Kıralhtı ar• 
•ındaki tcdiyat i,bu anlatma ile derpiş olunan tediye vecibeleri 
~~vzuubahis olduğu niıbettc, Türkiyedc münhuıran Türkiye 

\ll'llhuriyeti Merkez Bankaıı vasıtasile ve Romanyada ınünhası
tan Romanya Milli Bankaaı marifetile ıcra edilecektir. 

Madde 2- İşbu anlafmanın mer'iyete vaz'ından sonra Türki· 
~'Ye idhal edilecek bilcümle Romanya menşeli emtianın FOB 
b 'deli Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasına yabrılacıı.k ve 
d •nka bunu Romanya Milli Bankası namına Türk liraaı üzerin-

cn açacağı A adlı faiuiz bir hesabın matlubuna geçirecektir. 
R. 2 - İşbu anlaşmanın mer'iyete vazınd•n evvel Türkiyeye v.ki 
OQıanya menşeli emtia idhalatından mütehasııl mütedahil Ro

~anya ticari alacakları ve kezalik bu tarihden evvel Türkiye 
R Gınhuriyet Merkez Bankasına yatırılmış bulunan Türkiyedeki 

0111
•nya Konıolo•lukları huılatı tutarı, Merkez Bankuının Ro· 

llb•nya Milli Bankaaı n1tmına T6rk liraaı üıerinden açacağı B ad· 1 fa· 
ltıh:. hususi bir heaa ba reçirilecek.tir. 

ı. Madde 3 - l · Türkiye Cümbuiycti Merkez Bank&1ı iıbu an
rıt 'Ilı• hükimlerine tevfikan nezdinde açılan hcaabata yatırılauk 
d ebaliği günü rününe Romanya Milli Bankasının matlubuna kay· 

•dcrek keyfiyetten mezkür bankayı haberdar edecektir. 

bı 2 - Ehr Türkiyedeki borçlunun borcu Türk lirasından gayri 
)' t bara ile tayin edilmiş ise bunun Türk lir&1ına tahvili, Türki· 
,: Cü11ıhuri)'et Merkez Bankasının tediyııt rün6ne tekaddüm 

en r'1ıaün rearui kambiyo kuru i!zeriaden yapılacaktır. 
le 3 - Romanya Milli Banka11 Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
ltlaaıtı.a Türk lira11 u1erinden yatırılmıt veya yatırılacak olan 
tit~b•litin ley olarak kartıhj"ını her iki Hükumetçe tekarri\r et· 
~ ılecelr kur• üzeri•den ve aşağıdaki dördüncü maddeye tevfikan 
d <>tnanya Milli Bankaaıoa ley olarak icra edilecek tevdiat hudu
t '&L dahilinde Romanyalı alacaklıların emrine baxır b61lundura· 
atıttır. 

Ilı Madde 4 - 1- işbu anlatmanın mcr'iyete vaz:'ındaa ıoara Ro· 
F~tı.Ya.ya idbal edilmit olan biluın11m Türk ment•li emtianıa 
d• 8 

olarak karıılığı yüzde 70 niıbetinde yukarıdaki birinci mad· 
ıl de derpif edilen A be1&bıoın matlubuada gödkea ••Ycudat 
he "e Yüzde 30 niıbetiode yine aynı maddede derpif olunan B 
Clllbı l L 

nın matlubunda yaııh mevcudat ile teniye kı ınacaıdır. 
ta 

2- B beaabı mevcudahoıo tufiye1inden ıonra Romanyaya ib· 
.. ç tdilecck Tirle menıeli emtianın mecmu tutarı yukarıda a .. ı 
a•ç•tı. A d"I '-t" beHbının mevcudatile Türk.iyeye traaafere e • ecea ır. 

lltl
3 

Romanya Milli Baakuı Türk liruı ile ifade olunan melt · 
it arı her iki Hükumetçe tckarrilr ettirilecek kura lset •nelen 
te~~•tı.yah borçlulana emrine haıu bulunduracaktır. Bu ltaaka 
•et •ye •nairlerini Türkiye Cümburiyet Merkez Bankuıaa kea.ıi 

•tı.a c~ b t b .. tıı:a uın uriyet Merkez Baakaıuıa açmıt bulunaca ı eu a-
t~'•cudata niıbetinde riinü rinüne gönderecektir. 

•ıı:a tltkiye Ctimhuriyet Merkez Bank&1ı Romanya Milli Banka
t•• 'tı. tediye emirlerini itbu tedijre emirlerinin ahatlığı tarih sı· 

1•da · 
4 ıcra edilecek.tir. . . , 

~llt . Ronıanyadaki borçlunun borcu Türk paraaıadan ıayrı hır 
'-ın 'lıle tayin edilmif iıe bu borcun Türk lira1ıaa tahvili, para-

tıt 0 •dradaki kurau eıu tutularak yapılacaktır . 
•dde 5 - Her iki taraftan ihraç eclilecek emteaya burünkü 

tarihile imza edilen Ticaret anlaşmaaının 4 ilneü maddeıinde der
piş edilen menşe şehadetnameleri terfik edilecektir. 

Eğer , bu şehadetnamelerin . idhalitcı memleket gümrüğünce 
detmgalnnmış olan B kı!lmı, işbu aıılaşmanın tedvirile mükellef 
bankaiarn m:l l bedelinin tediye i anında ibru edilmiyecek olursa 
her iki b .nka şehad•tnameleri terfik etmeksizin, tediye ilıbarna· 
melerini mütekabilt'n birbirine ir :ıl edeceklerdır. 

Bununla beraltcr furaıı mnkarrerdir ki yukarıda adı a-eçen 
bankalar, emtianın tamamilc gümrüklenm.-sinden sonra bahıe 
mevzu şehadetnameleri• alakadar bankaya ıonrnctan tevdiini te
min için gereken tedbirleri alacaklardır. 

Mndde 6 Türkiye Cümhuriyet merkez bankasının tevdiat 
ihbarnameleri ve Romanya milli banka11nın tediye eınirleri bak 
ubiblerine tcdiyatı mümkün kılacak bilcümle gereken mefruba
tı ihtiva edece'derdir. 

Madde 7- İki memleket arasında yapılan ticari mübadeleden 
mütevellid olarak Romanyalı ihracatçıların Türkiyedeki Mümes~ 
ıillerine borçlu oldukları m&1raf ve komiıyonlar ve kezalik Türk 
ihracatçıların Romanyadaki mümesıillerine borçlu oldukları nııaa
nf ve komiıyonlar, nnlun ücretleri ve sigortaya müteallik tedi
yat nıü•teına olmak üzere, teamOle aygua ve iktiaaden mubik 
olmak tartile, kliring yolu ile tesviye edilecektir. 

Madd .... 8- Mütekabil tranıit ticareti itbu aalaşı:aanıa çerçe 
veıioden hariç kalmıştır . 

Madde 9- Men~ei İki Akid memleketten biri olup diğerinin 
ülkeainde açılan panayır ye seriilerde teşhir edilen ve satılan 
malların bedeli, ıerri ve panayırların kuruldutu memleketin ka
nuni ahkamı İfbu ınaHarın girifine ye satıfına müaait bulundutu 
takdirde, teslimat tarihi sırasına tibi tutulmaksızın klirinr yolu 
ile ötleneeektir. 

Madde 10 Türkiye Cümhuriyet merkez bankaaı ile Roman· 
ya Milli bankaıı diğer memleket tebaalıların kendi ülkesinde blo
ke kalmış olan alacaklarının blokajdan kurtarılmuına matuf ta
leblerioi ve kezalik ufak mikyasta mebaliğio irsali için ı-ereken 
mibaadelerin istih1&line dair vuku bulacak müracaatlannını ha
yırhahlıkla tetkik edeceklerdir. 

Madde 11 - Her iki ihraç bankaıı işbu anlatmama iyi ifle
mcsine müteallik teknik uıuller hakkında anlaşaeaklardır. 

Madde 12- i,bu anlatmanın feshi .laalinde her ilci Akid Ta
raf anlaşmanın inkızuına aetin yapılacak ltorçlarıa taafiyeaini 
iatihdaf eden tediyatı kabule devam edeceklerdir. 

Y eoidea emtia idbalitından mütevellid tediyata l'elinee, yal•ız 
kliring hesabında alacaklı olan Taraf, alacak bakiyHİDin tema· 
mile tasfiyuine değin, itbu tevdiatı almakta denm edecektir. 

Madde 13 4 tefrinievvcl 93n tarihJi kliriar anlatmasile ili· 
tiklerinin yerine a-eçen işbu anlatma bu l'Ünlcü tarihle imza e
dilen Ticaret Anlatmasının asli eezaaından olup ayni mudeletle 
mer'i olacaktır. 

Bükrette iki nüıba olarak beş sookinun 1938 tarihiade fran
aızca tanzim edilmiştir. 
Türkiye Cümburiyeti Hükumeti Romanya Kırallığı Hükümeti 

namına 

Subhi Tanrıöer 
Bükreşte Türkiye 

Orta Elçiliği 

Bay Elçi, 

namına 

Faik Kurdoğlu İ. P. Gigurtu 
İktiıad Vekaleti Ticaret ve Sanayi Nazıra 

Müsteşarı 

Bükreş, 5 hı:i,.eikinun 19.~ 

Ticaret Anlaşma11 ve tedi)e anlaşn1asına müteallik müzake
rat esnasında Bükresde bir Rumen-Türk Multtelit ticaret od .. ;ı 
ve İstanbulda bir Türk-Rumen Muhtelit ticaret odası tetkili aev· 
zuııbnhiı etmiştiniz . 

Romanya Hükumetinin işbu teklife muvafakat eyl~diğini ve 
bu müessesenin ihdası için muktezasına teveull edeeeğini ittila· 
ınııa arzilc şeref kazanırım. 

Şuraın mukarrerdir ki genel katipler kartılılch 1&l&hiyettar 
makamlnr tarafından tayin kılınacaklardır. 

Lıitfen, Bay Elçi, deri• sayJrılarımı kabul buyurunuz. 

Ekselanı, 

Bay Suphi T 11nrıöer 
Turkiye Orta Elçiıi 

Bük ret 

Girurtu 

(Bitti) 

~----:-~------~----~------------~---------··----~~~ 

PIY ASA HABERLERİ 

Polonya (B) listesinde yap ıl an deı,:işiklik hakkmda 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tamimi 

7908-2604 15-l-9J8 
4 8-937 tarih 931 aayılı 2'enel yazıya ektir: 
/.nılan genel yazı ile bildirilen Polonva (B) kontenjan listesi 

22-12·!>37 larih 2-7839 sayılı Veltiller Heyeti kararile Hariciye 
Vekilctine verilen aalabiyete müsteniden Polonya Sefaretile no· 
ta teati edilmek suretile ortadan kaldırılmış ve bu listenin yeri· 
ne kaim olmak ve 28 12-937 tarihinden itibaren meriyete girmek 
üzere kabul edilen yeni B kontenjan liıteıi eklenerek gönderil, 
miştir. 

1 Bu listede yazı'ı olan tarife numaralarına aid kontenjan 
lar seneliktir. 17-7-938 tarihine kadar bunl rdao urfedilecek mik· 
tarlarla 1626 renel yazıya göre istanbul ve İzmir Gümrük Baş
müdürlüklerine tRhsis edilen rnikdarlar ekli liatede hesap edilerek 
gösterilmiştir. 

2- Li.tede yazılı olan 485 tarife numara1ından talep vaki ol
dukça merkezden tahıiaat İstenecektir. 

3 - Listede yazılı olan ve hizalarında (X) işareti bulunan ta
rife numaralarına aid kontenjanlardan evvelki (B) liıteıine göre 
hudutsuz olarak ithil edilsıniş olan mikdarlar ve İıtanbul İzmir 
Gümrük Başmüdürlüklerince kendilerine verilen mikdarlardasa 
mahıup edilıp Ekonomik İşler Müdürlütüne bildirilecek ve ıözü 
geçen BaşmüdürlüklP.rce bu nıahsubtan sonra bakiye kalan mik
tarlar tnlcp vukuundıt sarfedilecektir. Diğer gümrükler de bu 
numnralardan hud~tauz olank ıeçirdikleri mikdarlari birer liste 
halinde Ekonomik itler Müdürlüğüne bildirilecektir. 

4 - Devre nihayeti olan 17-7-H38 tarihine kadar bu talimat 
dairesinde iş görülecektir. Yen: devrede ıözü geçen kontenjaa
lar aenetik olarak tevı:i olacaktır. 

Sayfa 3 

5- lski (8) kontenjan listesine müsteniden verilmiş olan ve 
henüz aarfedilmemiş bulunan kontenjanların birer listt" i1e bildi
rilmesini dilerim. 

İzmir Telefon Şirketi tesisatı sahn alındı 
İzmir oto na tik telefonunun hükumetçe satın alınmasına dair 

mukavele Nafıa VekaLtind• hükuınet namına Nafıa Veki· 
li Ali Çetinkaya ve şirket namına da belediye daimi encümeni 
izaııından eczacı Faik ile şirket direk örü R•pp tarafından imza· 
lanmıştır. 

Teıiut ikinci kinun 1938 den itibaren hftkümet namına işle· 
mesi ve ayrıca fiili devrü tesliıninin de şubatın birinden itibaren 
yap1lma11 kabul edılmiştir. 

Tesis atı AnkarRdan gidecek olan bir heyet tealim alacaktır. 
Heyete sabık İıtanbul telefon şirketi müdürü Niyui de dahildir. 

Teıisat 1. 200,000 liraya satın alınmıttır ve yirmi taksitte 
ödenecektir. İlk taksit 31 birinciklnun 938 de tediye edilmiştir. 

Şirket sermayesinin yüzde elli beşi İzmir belcdiyuine aiddir 

lst. Ticaret ve Zalıire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

16 

FiATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşalt (Ble tcndre) 
Buğday sert (Blc dur) 
Buğday kmlca (Blc roux) 
Arpa Anadol (Orge Aıı.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 

2 

Peynir kaşer (Fronıage kachere) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mııır sara (Mals jaunr) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

1938 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plu ' 

6 2 -
5 27 50 

4 5 
4 15 
5 

4 21 

65 -
8 4 

6 5 -
5 30 -

4 7 50 

Zeytin yağı l.ci ycmel..lik (Huilc d'ol.) 
Tiftik mal 119 

,, oğlak 

Keçi kılı (Poils de Che\'Te 
Ceviz içi 
Susam (Sesanıe 
Mercimek (lentille) 
İç fındık (Noiıı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fasulye ufak (Haricot seci 
Badem iç 
Bakla (F eve) 
Fındık kabuklu (Noi C"ttesl 
Pamuk yağı (Huilc de coton 
Susam ,, t ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Sansarderisi 
Zerdeva ., 
Tilki 
Tavşan 

Ponuk 

,, 
,, 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 378 
Arpa t Orge) l lO 
Çavdar (Seigle) 61 
Un (Farinel 11'i8 
Mısır (Mai's) 41 50 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. 1 ın) 43 25 
Fasulye (Haricot ~c) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 67 i5 
Su1&m (ıeume) 
Kuş yemi (Millet) ' 7 l 50 
Mercimek (lentille) 
Nohut {Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 99 5ü 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noi•. dec.) 
Razmol 

27 o 

K fındık (Noiıctte) 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

1111111· 111 mı· 
11111 I '1 1111 ı ılı / 1111111 1 1 

Bu ekş&ın 

aaat 20,30 cta 

PERGÜNT 
drnın 5 perde 

Yazan: Türkçesi 
Henrik İbsen SenihaBedriGöknil 

lmtjyu ..b.ilıti ve yau itlwi 
Di.Mktirü: lamail Girit 

• 

32 30 - 33 20 -

33 20 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 202 
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po!s cbicbe) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohairc 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers 

74 50 
200 -

IOI 

Buğday (Ble) Liverpul 5 23 
,. ,, Şik go 4 24 
n ,, Vinipek 5 80 

Arpa (Orge) Anvers 4 47 
Mısır (Mnis) Londra 3 99 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 75 
Fındık (nois.) G.Hamburg 44 -
K ,. ,, 250 

ESKİ FRANS1Z TiYATROSU 

KOMEDi KlS . .11 

Bu akşam 

sut 20,30 da 

Sözün Kısası 
komedi -c perde 

Yazan 
Von Schöııthan 

Türkçesi 
S. Moray 

Bıuı~dığr :rer: ARTUN Basunevı 
Calntıı Billur n l ~ı. Nn Hl 



Deuxieme Annee~ No. 614 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOtS Ptrs. 450 
6 n " 850 

12 ,, .. ı :ıoo 

Etranger: l'.A •OİI Ptrs. 2700 
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JEUDI 

Quotidien des Adjudications 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ 
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ADMINISTRAl ıuı' 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pou' la Publicite s'adreaaer 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telerraphique: 
lııtanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'ndjudicat. 

Prix 
eatimııtif 

Cautioa. 
Provisoire 

Constr•ıction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction- Cartographie 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Cbargeı Jours 

Construction bitimentı a la station de Malatia. Gre a grc 40712 65 3054 - Dir. Station de Fruitı 
a Malatia. 

Un mois a partir du 8-2-38 -

Conıtr. reıervoir d'eau, depôt ete. a la ferme cul
tivage Adana 

Reparation a la caserne Selimiye 
,, bitiment voie aeriennes a Buyukdcre 

?reıenration carte actuelle de la ville Malt epe 
200 bectnru 

Pli cach 

Publique 

n 

21776 98 

363 60 
1172 75 
2600 

1632 28 

28 -
88 -

1!:15 -

Dir. Trav. Pub. Seyhan 2-3·38 

Comm. Ach. Command. lst. Findildi 21-2-38 
Oir. Trav. Pub. lst. 7-3-38 
Municipalite Maltepe 11·3 38 

11 -

15 30 
15 -
15 - · 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · Instruments Sanitaires-F ~~!:.eour Hôpitaux 

Suf ate de cuivre : 10 t. Grlı iı gre 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Cordon telephonique 3-11 2 m. : 1500 pieces- Id. 
de2·lm.: 2500 pieces Cordon rouye pour cen· 
trale 3-2 1 2 m. : 250 picces-- ld. blanc 3-2 1 2 
m. : 250 pıeceı - ld. vert 3-2 1 2 : 250 pieces
Fil pour centrale de 3 m. 10 km.- ld. de 2 m. 
15 km. - Cible pour inıtallation interieur 40 
km.Fil de laiton : 75 kilometres-

Tubeı de laiton de 1 1/2 mm : 5000 pi eceı- ld. 
de 2 m m : 2000 pieceı- ld. de 2 1 'J. m m : 

3000 picceı. 
Cable en plomb souterrain 0,63 m m : 2500 m. de 

15-2500 m. de 25 250 m m. 
lnstallation electro·hydraulique a la ville de Kars 

et electro-locomobile a la ville Sarikamiche et 
lgdir (cah. eh . L. 14,80-4,LO et 4). 

Articles e!ectriquea : 56 lota 
Condensateur l MF : 500 piecea· Ficbes po~r cen· 

trale : 150 pieces· Fiches pour centrale No. 9 
200 pieces· Couvercles pour rccepteur te lCpho
nique : 1500 pieces· Assurances pour centrale 
1000 p. 

lnıtallation electrique a la ville Tchankiri (aj .). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Publique 5464 -

Pli cach 8465 -

Publique .. 632 -

Pli cach 4611004 34 

,, 10940 
Publıque 1563 -

Gre a gre 37974 50 

---------------------- --
Coıtumes avec chapeaux : 550 complets 
Giletı pour chuseura : 1739 p. 
Costumes pour garde·champctre : 92 complets 
Couverlures de laine: 7-800 p. 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Bois de sapin (divers) : 37 m3 
Contre-plaques: 520 p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Huile et benzine pr. moteur (aj) 

Divers 

Chevaux de trait 
Tuyaux de fo:nte de 76 m, m : 1500 m.- Coude 

pour tuyaux de fonte de 76 m m : 50 p .· Re
ductions de tuyaux de fonte : 50 p. 

Ruban noir 2'oudronne: 600 p.- Ruban noir pour 
isolateur : 2000 p. 

Tuyaux de fonte de 76 m/m : 50 p .· anneaux et 
couvercles Mehol: 60 p. 

Brosses pr. ~ trier les cbevaux: 15000 p . 
Locomobile et accessoires pr. la fabrique de tra· 

verses a Derindje 
Corde (baş ipi): 5000 le. 

B) Adjudications a la sureochere 
Viıı , boulonı, accessoires d'auto radiateur, tiuus 

ete. ete. 

Pli caclı lap. 25 -
Publique la p. 1 95 

,, la p . 10 -
Pli cach 

Puhlique 

" 

Publique 

n 

,, 

Pli cach 
Publique 

la p. Y 

1'776 
1260 

3531 -

1715 

2160 

la p. O 75 
22000 -

Gre a gre 

Publique 

409 80 -

634 88 

347 40 

820 50 
117 23 

1031 25 
254 
69 
540 -

133 20 
94 50 

264 83 

128 63 

162 -

843 75 
1650 -

-

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 4-3-38 14 -

Dir. Telephones lstanbul 4-4-38 ıs 

" 
4-4-38 15 -

,, 4-4-38 10 

Vılayet Kars 30-3-38 16 

Com. Ach. Mın . Def. Nat. Ankara 3-3-38 15 
Dir. Telcphones lstanbul 4-4-38 10 30 

Municip . Tchankiri Jusqu'au 3-3-38 -

Dir. SOrete lıtanbul 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 

Bureau Village Vilayet Kodjaeli 
Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 

Dir. Ecole Arts Ankara 
,, 

28-2 38 
4-3·38 

4-3-38 
24-2-38 

21 2-38 
21-2-38 

Com. Ach. Place Forte Tchanakkale 26-2-38 

Com. Ach. Command. lst. Findildi 
Dir. Telephones lstanbul 4-4-38 

" 
4-4-38 

n 7-3-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 24-2-38 
Minis Trav. Pub. Def. Mat. 5-4-38 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 4·3-38 

Dir. Ventes Douanes Istanbul 

16 -
11 

13 -
10 -

15 -
15 

11 -

14 30 

14 

1~ 

11 
15 -

15 -

Cuma 18-2-938 

Kaldmm için parke taşı (Konya Vil.) .,; 611 
Gümit kumu (Aık. Fbr. Ank.) .\! 611 
Bul,.ar ve sadeyat (Lüleburgaz Tilm.) J'~ 598 
Kuru üzüm (lıt. Komut.) .\! 598 
• ince toz talaş (inh. U. Müd.) ~\! 800 
Ekmek (Ank. Polia Enat. Dir.) X 601 
Kaynamış İngiliz be:ıiri - kaynamıt ince bezir 

O. yol.) .\! 602 

ln 

- neft ıik•~ M 

Rıhtım inş. ile dükkan tamiri (İçel Vakf. Dir.) \! 603 
• Kişe enkazı (İat. Beled.) .;\ ; 604 
• Portatif yazı makineıi (Edirne Vil.) J\ ! 607 
Muhtelif boyda iç ve diş lastik (İst. Beled.) X 604 
Gire1un vil. yap. hut. binası yalnız kirgir ve betonardle 

ları İnf. (Gire.un Nafıa Müd.) .\ : 605 
Rüagir ölçme aleti (MMV) .\! 605 
Su değirmeni tamiri (Çanak. Vakf. Dir.) .ı\! 608 
İskarpin (Seyhan Zir. Mek. Müd.) .ı\": 608 B 
Karadere ve Yayaköy köprülerin inf. (Balıkesir Nafıa M·l 
Ordu-Fatsa yolunun arasında yap. istinat duvarları int· 

Nafıa Müd.) .:\! 61 l 
Nöbetçi kulube1i inş. (lzmir Lvz.) .\ : 61 l 
• Şeker (İst. Gilmr. Başmüd ) .\-. 612 
Elbiıe diktirilmesi (Orman Fak. Mub. Kom.) ~: 613 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

• 
Vendredi 18·2· 1938 

Paves pour construction de route (Vilayet Konia) N. 611 
1 

Sable d'argent (Dir. G en. Fabriquea Militaires Ankara) N. 6 
Beurre et bles concasses (Div. Lulebourgaz) N . 598 
Raiııins secs (Command. lst.) N. 598 
• Sciure de bois (Dır. l 'en. Monopoles) N. 600 
Pain (Dir. lmıtitut Agent de Police Ankara ) N. 601 
Huile de lin anglais, huile de lin raffinee, buile de terebeıı1 

aiccatif (Ch. de Fer Etat) N. 602 
Construction quııi et r~paration des boutique11 (Dir . Vakoufs 

N. 603 
• Decombres de guicbeta (Municipalite lstanbul) N. 604 
* Machine a ecrire portative (Vilayet Edirne) N. 607 
Chambre a air et pneus (Municipalite lstanbul) N. 604 (ı 

Con11truction des partiea en maçonnerie et beton a l'hôp\t•l 
soun (Dir Trav. Pub. Guireııoun) N. 605 

Appareils pour mesurer le venl (Min . Def. Nat.) N 605 
Reparation moulin d'eau (Dir. Vakoufs Tchanakkale) N. 608 
Chaua1ures (Dir. Ecole Agricole Seyhan) N. 608 f" 
Conııtruction des ponta Karadere et Yayalteuy (Dir. TraV• 

Balikeıir) N. 610 
Conatruction de mur d'appui s route Ordou·Fatsa (Dir. Trıt' 

Ordou) N. 611 
Construction guerites pour gardienıı (lntend. lzmir) N. 611 
• Sucre (Dir. Ventes Douarıeı lstanbul) N. 612 
Confectioo de coıtumeı (Faculte Foret lıtanbul) N. 613 

* Leı aateriıqueı indıquent u•e vente par voıe de nrerıobİ 
~' N. B.- Les Nos indiqueı en regard dH articles ıont el 

journal danı lequel l'avis a paru. 

"DEVRİM '' 
Tercüme Bürosu 

·~ 
Her li~andan ve her türlü tercüme işleri ve b~ 

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şart" 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatiar gayet mü1:ediidit 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır ~ 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, f'ıl. 
Telefon : 49442 


