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Cin•i Şddi Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 

inşaat, Ta""irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - -
Ank. istasyon civuında Gençlik parkı birinci kısım 

in~. (şart . 15 L) 
kapalı z.300000 

MuA"la-Miliı yolunun ara~nntla yap . şose tamiri 
İzmir Enternasyonal Fuarında Y•P· vilayet pavyorıu 

rörülen lüzum üzerine naünakasadan kaldırılmı~tır 
l\ayseride yep. 600 göçmen evinin münakasası sar-

fınazar edildi 

" 
16750 47 

Tuzlada yep. 3 göçmen misafirhane inş (şart. 208 kr) 
Şose inş . : 120 m. 

kapalı z. 41579 40 

Gaı.i Muallim mektebi yanındaki yolu parke döşem
mesi işi 

Koıayada Merim deresi yatakları ıslah ile muııtazam 
kanallar dahilinde alınabilmesi 

iki dershaneli ilkokul binası inş . 
Göçmen evleri inf. 
Dikili-Altınova yolunun arasında yap. toprak tesvi· 

yeai, ıınai imalit ve fOse yapısı 
Kaya nahiye mrk. yap. ilkokul İnf. 

" 
aç. eks. 

aç. ekı . 

kapalı z. 

" 

ilaçlar, Klinik Ye İspençiyari alcit, Hastane Lev. 

Klorat tlö potas: 2 t. aç. eks. 
Kibriti anti•on: 2 t. .. 
MükellH soda: 45 t. " Sud kostik : 15 t . 

" Kreıil: 3 t. - sülfat dö fer: 3 t. 
" 

_ Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrikli yük arabası: 3 ad. - tekerlekli el ara bası: 
4 ad. - elektrikli iıtif arabası : 4 ad. 

Elektrikli yük aaanıoörü yap. : 2 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 240 tak. 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları \', s. 

Mazot: 12 t. - maden kömürü: 50 t. - makıne yağ'ı ! 
800 k. (temd) 

Döküm koku: 150 t. 

,, " 198 " 
.. " 100 ,, 

Sömikok kömürü: 250 t. 

pu: . 

paz. 

kapalı z. 

" aç. eks. 
kapalı ı:. 

1388 65 
899 44 

4167 -

40362 48 

11491 79 

2000 -
1500 -
8100 -
3000 -

2010 

6000 -
9702 

49u0 -
t . 26 -

Detir men eaz: 45 t. . - tavşanlı kömürü : '45 t. 

Makine ve silindir y•2'• (temd) 
aç . eks. bch .' t. 9 -

........_Müteferrik 

8ohcalık HÇ 

Kalay varak: l t. 
Su saah: 75 ad. 
'ferli mamulata ve tek tekerlekli pulluk: 150 ad 

f>•r~e taşı : 40000 ad. 
Sönmemiş kireç: 300 t . 

~r.z;ak, Zahire, Et, Sebze v. s . 

Sabun: 17 t. (temd) 
tkrnek , et, sadeya2', sabun, tavuk ve sebze 
Sıtır eti: 86,2 t. 
~eşil yonca: 40-50 t. 
ç_~ınek: 24 t. (temd) 
s .. 17,3 t. " 
tbıc: 12 kalem (temd) 

s.. 9 • ,, 
ıtır eti 

~) Müzayedeler 

~~nıek kırıntıları ve yemek actıklar ı 
1;ı'tıa anka.n: 3 ad. 

Urda motör v ~ . 

., otomobil ve laetilcler v.s. : 3275 kalem 

'-om 

aç ekı . 
,. 
,, 
" 

kapalı z. 
kapah z. 

paz 
kapalı z. 

,, 
aç. ekı. 
aç. eks. 

" 
" ,, 

kapalı z. 

aç . art. 
,, 

paz. 

3000 -
3500 -
340 -

4400 -
4:\50 

5440 

15534 -

1'..>50 -
2400 -

1730 -
1938 75 
901 25 

40 

15750 

1256 29 

3 1 ı 9 
104 15 

75 

312 50 

3272 -

861 81 

150 -
112 50 
607 -

225 -

150 75 

450 -
727 65 

367 50 
4~7 50 
60 75 

225 -· 
'lfı'l. 50 

~4 -

330 -
326 25 

408 -

1165 -
93 75 

180 -
129 75 

145 50 
76 59 

1350 -

6 -

wm 

Daha fazla malumat ve ilanların 

Müracaat yeri Gün 

Naha Vekaleti 27-6-38 

Mu2'1a 
" 

27-6-38 

" Fuar Komitesi 

Kayseri Valiliği 

Kocaeli Nafıa Müd. 30-6-38 
Konya Eretli Beled. 27-6-38 
Ankara Belediye•İ 2'4-6-38 

Konya Vilayeti 

CHP Seyhan ll}l(>n. Başk. 30 6-38 
lımir lakin Müd. 

,, Vilayeti 4-7-38 

Fethiye Kuaaı Nah. Kaya Muh 8-7-38 

Aık. Fabr. U. Müd. Ank. 1-8-38 

.. 3-8-38 

" 
29-6-38 

" 
6 -8-38 

Ankara Belediyesi 24-6·38 

Deniz bank İst Şub~si Müd 28 ·6·38 

28-6-38 

Deniz bank lıt . Şubesi Müd. l 7-6-38 

Karabiga Be!ediyesı 2 1-6-38 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 28-7-38 

" 28-7-38 

" 28-7-38 
Adliye Vekaleti 30-6-38 
Kiitab ya Bel ediyt-si 29-6-38 

" 15-6-38 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 4-8-38 

,, 30-7-31 
ı\nltara Beled yesi 21-6-38 

,, V alilı ği 27 -6-38 
Konya Ere~li Beled. 21-6-38 
Devlet D. yol. Ank. H. paşa 29-6-38 

İstanbul Komut.. SAK 27·6-38 
Teknik Okulu Dir . 29-6-38 
Niğde Tümen SAK 27-6 38 
Etlik Yeter. Balt. Müea. Oir . 27-6-38 
Ankara Lvz. SAK 16·6-38 

• 27-6-38 
n 

.. 
Adana Tümeni SAi\ 

Galatasaray Lisesi Dir. 
Ankara Belediyesi 
İzmir Okullar• SAK 

,. Lvz. ,, 

tam metni 

17-6-38 
17-6-38 
20-6-38 

15-6-38 

23-6-38 
14-6-38 

17·6-38 

• • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere ınüracaat ediniz 

Saat 

11 -

15 -

16 -
15 -
10 30 

16 -

11 -, 

14 

!O -
10 -
11 -
10 -
10 30 

12 -

J4 -

11 -
11 30 
10 -
10 -
15 

ıs -

10 

10 -
10 30 
15 
10 30 
15 30 

11 -
l U-11 45 

9 30 
15 -
14 -

15 -
14 
15 
15 

15 -

9-
16 -
10 -

a) M AKAS 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Uarita 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Ankara lstuyon civarıuda Gonç· 
lik Parkı birinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 300 bin liradır. 
Eksiltme 27.6.938 pazartesi saat 11 de nafıa vekaleti 

yapı eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 
15 lira bedel mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğün
den alabilirler. 

İsteklilerin 15,750 liralık muvakkat teminat \!ermeleri 
ve nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik \'esikası ibraz 
ve buna benzer yaptığı en büyük inşaatın bedeli en ar. 
150 bin liralık olması ve isteklinin b izzat Diplomalı Yük· 
sek mühendis veya mimar olması veya bu şartları haiz 
olan bunlardan birisiyle müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarda yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yapı eksiltme komisyonu Reisli· 
ğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler lrabul edilmez . 

Muğla Vilayetinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Muğla-Milas yolunun 57+ 180-
64+ 700 kilometreleri arasında yaptmlacak 16750 lira 47 
kuruş keşif bedelli esaslı tamir inşaatı kapalı zarf u sulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Ek~iltme 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te Muğla 
Vilayetinde Daimi Encümende y.ııpılacaktır. 

Muvakkat teminat 1256 lira 29 kuruş~ur. 
İsteklilerin Nafıa V ckaletinden alınmış 938 takvim yı

lına mahsuı mütea hhidlik vesikası ibraz etmeleri icap 
eder. 

Keşif, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır· 
lık işleri genel, fenni ve hususi şartnameler Muğla Nafıa 
Müdürlüğünden görülebilir. 

İsteklilerin teklif mektublarmı yukarıda yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Daimi Encümen Başkan 
lağma vermeleri l azımdır. Postada vuku bulacak gecik
meler kabul edilmez . 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

Tuzlada yapılacak 41 579 lira 40 kuruş muhammen be· 
deli keşifli üç göçmen misafirhanesi inşaatı kapalı zarf 
uıulile eksiltmiıe konulmuşbır. 

Bu inşaata aid evrak şunlardır. 
A - Umumi vaziyet planı 
B - Tahaffuzhane binası planı, 
C - Eksiltme şartnamesi, 

D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Fenni şartnao.ıe, 
F - Mukavelename. 
H- Tuzla tahaffuzhanesi göçmen koğuşu keşifnamesi , 
İ - Tahaffuzhane binası tarifnamesi, 
J- Hususi tarifname, 
K - Pis ve temiz su tesisatı tarifnamesi, 
L- Vahidi fiat ve metraj tarifnamesi, 
İşbu evrak 208 lira bedel mukabilinde Kocaeli cafıa 

Müdürlüğünden alınabilir . 
Eksiltme 30.6.938 perşembe günü saat 16 da nafıa 

müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 31 19 liradır. 

istekliler nafıa vekaletinden alınmış 938 senesi için 
muteber 75 bin liralık ehliyet vesikası ve ticaret odası 
vesikası vereceklerdir. 

Teklif mektubları 30.6.938 perşembe günü saat 15 e 
kadar nafıa dairesinde komisyon Riyasetine verilecektir. 



Sayfa 2 

Konya Vilayetinden: 
Konya dahili vilayeti dahilinde Ereğli kaıa$ında 50 kim. 

uzunluğunda (Alana · k) 
Karaman kazasında 30 klm. uzunluğunda (İbrale deresi) 
Akşehir kazasında 30 klm. uzunluğunda Eğri göl (Kocaş} 

suları, 

Konyada (~leranı) dere~i yataklarının ıslahı ile muntazam 
kanallar dahil inde alınabilmesi için keşifler yııp1lacalthr. 

Bu i~leri yapabilecek serbest mühendislerin daha mufa
~al ma!Uınat almak üzcrn Konya valiliğine müracaat etme
leri, 

Muğla Fuar Komitesinden: 

Eksiltmeye konulan: İzmir Enternaayonal Fuarında 
yaptırılacak Vilayet pavyonu görülen lüzum üıerine mü
nakasadan kaldırılmıştır. 

Kayseri Valiliğin.len: 

Vilayetimiz dahiHnde yaptırılacağı ilAn edilen 600 göç· 
men evinin ihalesinden sarhnazar edilmiş olduğu ilan elunur. 

Nafıa VekAletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : Polathda yapılacak iki adet jan
darma techizat ambarı inıaatıdır. 

2- Ekıiltme 28.5.938 aah günü saat 11 de Nafıa Vekileti ya
pı işleri e~ıiltme komisyonu otlaaında kapalı zarf uıuliyle yapı

lacaktır. 

J- Ekıiltme fartnameıi ve bııoa müteferri evrak 340 kurut 
bedel mukabilinde Yapı işleri Umum Müdürlütilnden alınabilir. 

4- Eksiltmeye ııirebilmek için isteklilerin 4648 lirahk muvak
kat teminat yermeleri ve Nafıa Vekaletinden 1938 aeneıinde a· 
lanmış yapı müteahhitliği veıikaaı ibra:ı etmeıi ve yaptatı en bil
yük işin 40000 liradan ••ağı olmaması lazımdır. 

5 İstekliler teklif meldublarını ikinci maddede yazıla aaatten 
bir saat evveline kadar yapı eksiltme komiıyonu reiıliğine mak· 
bur. mukabilinde vermelerı lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. [•] 

Konya i.retli Belediyeıinden : 

Belediyemizce yapılacak olan kasaba dahilinde Konya iltiaak 
yolunun 120 metroluk kıımının 4oıe olarak inıaaı kapalı zarf u
ıulü ile münakaaaya kenulmuttur. 

Münakasa mütıldeti 7.6.938 tarihinden baılamak üzere yirmi 
giindür. 

Muhammen keşif bedeli 1388 lira 65 kuruı olup mün~kaaaya 

ittirak etmek için 104 lira 15 kuru,luk teminat mektubu irac 
etmek lazımdar. 

27.6.938 tarihinde ıaat 15 de ihale yapılacatmdan talihlerin 
arhrma ve ekıiltme ve ihale kanununda yazıla terait dairesinde 
teklif mektublarını sa~t 14 de kadar belediyeye vermeleri ıart 
olup bu aaatlen ıonra verilen te:klif mektubları kabul olunmaz. 

Plan ve sair evrak helediye yazı işlerındcn meccanen verilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Gazi muallim mektebi yanındaki yola parke döşenme· 
sı işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 899,44 liradır. 

Muvakkat teminatı 75 liradır. 
Keşifname ve şartnamesini görmek isteyenlerin hergün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 24 haziran 938 
cuma günü aaat I0,30 da belediye eııcümeoioe müracaat· 
farı. 

Fethiye knza ı Kaya Nahiyesi Kayu Muhtarlığından: 
Kaya nahiye mer;rnzınde yapılacak ilk okul inşaatı keşif 

bedeli 11491 Jıra 79 kuruştur. 
Eksiltmeye 9 haziran 938 perşembe gününde konmuştur. 

ltıale 8 Temmuz 938 gününe ra~tlayan cuma günü saat 1 i 
de Fethiye husU::,İ muhasebe idar~-.ind : k.öy bürosunda ya
pılacaktır. 

l tekliler eksi ltme artnaırı P~i proje fenni şartnameyi hu
su i muhasebede köy büro ıındau İ:>teyehilirlcr. 

Ek iltmeye iştirak ed~cck taliplerin kanuni şartları haiz 
olduklarını ve bu iş i yapabileceklerine dair vesikalarının ib
razı lazım<lır. 

Eksiltrn~ye iştirak edebilecek talipler 2 ı90 sayılı kanun 
mucibince yüzd ' 7,S depozitıı. tutan olan 861 lira 81 kuru~ 
yatırmalıırı veya banka mektubu ibraz etmeleri şarttır. Bu 
yüzde 7,5 ihaleden sonra yüzde 15 e iblıığ olunacaktır. 

Talipleri teklif mektuhlarmı ihaleden bir saat evvel ko
mhiyona ibraz etmiş olmaları l!zımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler asla kabul edilmez. 

C. H. P . Seyhan lıylSnkurul 8aıkanlığmdan: 
Adananm Adasokağı mahallesinde yapılacak iki der

saneli iki okul binası inşaatı 4 t 67 lira keşif il edeli ile 

açık eksilt meyekonulmu ştur. 
Eksiltme 30 haziran 938 perşembe ı-ünü saat 16 da 

C.H. Partiıi binasında yapılacaktır. 
İsteyenler keşifoameyi vesair evrakı görmek için parti 

başkanlığına aıüracaat etmelidir. 
İsteklilerin 312 lira 52 kuruş muvakkat teminat ver· 

vermesi ve nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası 
gösterm si mecburidir. 

İırnir İakin Müdürlüğünden : 

Beheri 565 lira 40 kurut muhammen keıif bedelli Berrama-

MÜNAKASA GAZETESi 

nın kıaık nahiyesi merkezinde 20 ve Menamen kazaıı merkezin· 
de 14 tehir tipi göçmen evleri beheri 542 lira 26 kurut muham· 
men ketifli Dikili merkezinde 31, Çandarhda 118, Çe,menin U
ıı:unkuyu nahiye merkezinde 21, Alaçatı nahiye merkezinde 20, 
Torbalı Y eniköyünde 60, Kema)paıa kazasının Y ukarıkııı:ılca kö· 
y6nde l O, Kutadaa1 kaıı:aaının Duutlar köyünde 29 köy tipi klr
ıir evlerin inıııatı kereıteleri İskindan Yerilmek ve diter bilu
mum malzemeıile iıçlliğ'i müteahhide olmak üzere her k111m ayrı 
ayrı kapalı zarf uıulü ile münakasaya çıkarılmı,tır. 

Kınık, Menemen, Dikili ve Çandarlıdaki evlerin ihaJeai 29.6.38 
g6nn, Uzunkuyu, Alaçatı ve Davutlar köyündekilerin 30.6.938 
ıfinü ve Torbalı Yenikiyü ile Demalpaıa kazaaının Yukarıkmlca 
k6yündeki evlerin ikalesi 1.7.938 rünü aaat onda İzmlr İıkin 
Mütılürllltli dairesinde müteıekkil komiıyon huzurunda yapıla
caktır. 

Eluiltmeye ıirebilmek için her mevkiye ait evlerin mecmu 
keşif bedellerinin yüzde yedi buçuktan tutara olan muvakkat te
minatta yatmldıfına dair veaaik elailtmeden bir aaat evvel mak
buz mukabiliade kemiıyon reislijine tevdi edtlmif olmalıdar. 

Bu itlere tiair plin, keşif ıartname ve Hİr evrak lz111ir ıskln 
daireıinde her ıün rörülebilir. 
Poıtada vuku bulabilecek berhangi bir gecikmedea tılolayi vaki 

itlrazat kabul edilmez, 
iıtekliıerin yukarıtıla her mevkiidekl in1aat için ayrı ayra rö•

terilraiı elan rün ve saatlerde İzmir İskin Müdürlütü dairesine 
müracaat eylemeleri. 

• • • 
Paıabahçede yap. rakı fabrika11 Ye anaaoa anbara intaab. 

Bak! labiaarlar U. Mud. ilinlarana. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit:__ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen IDedeli 8100 lira olan 45 ton mükelles 
soda askeri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınal· 
ma komisyonunca 29.6.938 tarihinde çarşamba günü ıaat 
1 t de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
olan 607 lira 50 kurutu havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat l O a kadar .komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 nnmarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle meıkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 3 bin bin lira olan 15 ton 
sud kostik askeri fabrika!ar umum müdürlüğü Ankara 
satınalma komisyonunca 6.8.938 tarihinde perşembe günü 
saat 10 da açık eksıltme ile ihale edilecektir. Şartname 
paraıız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan 225 lira ve 2490 numarala kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 1aatte komisyona 
müracaatları. 

•*•Tahmin edi!en hed~li 2 hin lira olan 2 ton Klornt Dö
potas Askeri fabrikalar umum rnü<lürlüğü Ankara ::ıatınalma 
komisyonunca 1.8.938 tarihinde pazarte!-ii günü saat 1 O da 
açık eksiltme ile iııale edilecektir. ~artname parasız olarak 
komi~yondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 150 
lira ve 2400 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün Te saatte komisyona müracaatları. 

• * • Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan 2 bin kilo 
kibriti antimon askeri fabrikalar uıııum müdürlüğü Ankara 
satınalma komisyonunca 3.8.938 çarşamba günü saat 1 O da 
açık eksiltme ile ihale edilec~ktir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan l 12 
lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mac.lele
rindeki vesailde mezkur gün ve saatte komisyona mtiraca
atları. 

Ankara Belediyesinden: 

Sıhhat işleri için J bin kilo krezil ite 3 bin kilo solfat 
döfer on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 201 O liradır. 
Muvakkat teminatı 150,75 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 24 haziran 638 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat.~ Malzem. 

Denizbank İstanbul Şubesi Müdtlrlütüoden : 

İıtanbul Liman lıletmHİ Mumhane antrepoıu için pazarlıkla 
3 adet e\ektrikli ylk arabası, 4 adet tekerlekli el arabaıı, 4 a
d•t elaktrikli iıtif arabuı, sahn alınacaktır. Malzemenin evufına 
ait ıartname bankamız Materyel daireıinden parasız olarak alı
nabilir. Tekliflerin en geç 28 haziran aalı fÜnii akşamına kadar 
Materyel dairesine verilmiı bulnnmaaı lazımdır. 

• • • Hali inşaatta bulunan İstanbul Uman itletmeıi Mumhane 
antrepoıu binasında, pazarhkla iki katın palanıaaile 2 elektrikli 
yük aıaosörü yaptırılacaktır. Bu tesisata ait kroki ve planlarla 
ıartnameler bankamız Materyel dairesindan paraaı:r: olarak alına· 
bilir. Taliplerin en geç 28 haziran aalı günü akşamına kadur Ma
teryel dairHine verilmiş bulunması lazımdır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 
Deniıı:bank f.tanbul Şubesi Müdürlütünden : 

Bankamıza bağlı Tahlisiye Müdürlütü memur ve müıtahdem· 

13 Haziran Ut31 

leri için pazarlıkla iki yüz kırk takım elbisi yaptıralacaktır. Yap· 
mak i.tiyenlerin 17 haziran cuma günü aaat on ikiye kadar ban· 
kamııı: Materyel daireıine müracaat etmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağian v :__!:._ 

Karabiıa Belediyeıinden : 

Açık ekıiltmeye konulan 900 lira kıymetli 12000 kilo mnzot, 
600 lira kıymetli 50000 kilo maden kömürü, 160 lira kıymetli 800 
kilo makine yağı ile 600 liaa kıymetli kasabanın bir ıenelik te· 
mizlik işlerine talih çıkmaııhğuıdan temdid edilerek eluiltme gli· 
ntl 21.6.938 aali günü ıaat 14 de bırakılmıştır. Talihlerin yukarı· 

da yazılı fÜn ve saatte Karabiğa belediyesinde huar bulunma· 
ları ilin olunur. 

Kütahya Belediyesinden: 

Elektrik santralı için şartnameıi dahilinde 45 ton tleğirmi saı 

ve 45 ton Tav,anh kömürü açık eksıltme ile alınacaktır. 
Beher tonunun muhammen fiatı 9 lira ve muvakkat teminatı 

60, 75 lir adar. 
ihalesi 29.6.938 çarşamba günü aaat 15 te belediye encün.ıe· 

ninde yapılacaklar. Şartname santral ve belediyede görülebilir ve 
iıteyenlere verilir. 

• • • Elektrik ıantralının Hnelik makine ve ıiliodir yatlaran• 
ihale gününde verilen fiatlar munfık görülmediğinden ihalesinin 
15.6.938 çarşamba ııünü aaat 15 şe bırakıldığı bildirilir. 

Adliye Vekaletinden : 
Temyiz mahkemesi kaloriferi için alınacak 

sömikok kömürü kapalı zarf uaulile eksiltmeye 
muıtur. 

250 ton 
konul-

Eksiltme 30 haziran 938 perşembe günü saat 10 da 
Ankarada temyiz binasında Vekalet levazım ve daire 
müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komisyon~ tara· 
fından yapılacaktır. 

İstekliler bu hususa aid şartnameyi Vekalet levazım 
ve daire müdürlügünden her zaman alabilirler. 

Beher ton için tahmin edilen bedel 26 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli mu• 

hammenin yüzde 7,5 ğu olan 487,5 lira nakid ve yahut 
devletçe nakid mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahal· 
li mal sandığına teslim etmiş olduklarma d ir olan san· 
dık mükbuzlarile teklif mektublarmı havi mühürlü zarf· 
ların eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon 
riyasetine vermeleri. 

Taşradan teklif mektubu gönderecek olanların da 
aynı saatte yetişmesini teminen daha evve1den postaya 
tevdi etmiş olmaları ve dış ıarfl rı mühür mumile ayrıcıı 
mühürlenmiş olması lazımdır. ... 
Müteferrik 

Konya Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemiz tarafından çarşı dahilinde yolların parke 

oJarak inşası için 40 bin adcd parke taşı kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konulmustur. 

Münakasa rnüddeti 7 .6 938 tarihinden itibaren 20 gün· 
dür. 

Taşlar kasaba dahilinde belediye tarafından gösterilen 
mahalde teslim olunacaktır. 

Muhammen bedeli 4400 lira olup münakasaya iştirak 
için 330 liralık teminat mektubu iraes.i şarttır. 

27 .6.938 tarihinde saat 16 da ihalesi yapılacağından 
talihlerin artırma, eksiltme ve i!ıale kanununda yazalı şe· 

rait dairesinde teklif mektublarını saat 15 e kadar bele· 
diyeye vermeleri meşrut olup bu saatten sonra verileO 

teklif mektubları kabul olunmaz. 
Taşların evsafı hakkındaki fenni şartnamesi belediye 

yazı işlerinden meccanen alınabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 15 ton bohçalı~ 
saç askeri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınalrn 9 

komisyonunca 4.8.938 perşembe günü saat 10 da açı~ 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyo dan verilir. Talib"' 
lerin muvakkat teminat olan 225 lirn ve 2490 numat9 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 'le 
saatte komisyona müracaatları. 

• • * Tahmin edilen bedeli 3500 lircı olan t ton kalaY 
varakı askeri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satınsl· 
ma komisyonunca 30.7.938 cumartesi günü saat IO cfıı 

- açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olfl' 
rak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temin9t 

olan 262 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanun ur. 2 ve 3 

maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo119 

müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 

Su idaresine yaptmlacak 75 tane aaat 
mlddetle a9ık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhamme bedeli 340 liradır. 
Muvakkat teminatı 24 liradır. 

• 
. ~o 
sandığı on beş g 

·ne 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri kaleo11 , 

ye isteklilerin de 21 haziran 938 aah günü sut on buçukta be 
lediye encümenine müracaatlara. 
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Ankara Vilayetinden: 

1 Vilayet çiftliğine dağıtılmak üzere satın alınacak olan 
5() adet yerli mamulatı tek tekerlekli pulluğun 27.6.938 
P~t•rtesi günü saat 15 te açık e'csilt nesi yapılacaktır. 
l>ulluğun muhammen bedeli 1575 liradır. 
Şartnamesi Ankara ziraat müdürlüğiinde meccanen ve· 
lir 

. ~~tkliler pullukların yüzde 7,5 tutarı olan meblağa 
ıt baoka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
t~sine yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme günü 
~•terilen saatte vilAyet encümenine gelmeleri ilan olu-
t, 

t~ltt Demiryollan ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
'tııbaınmen bedeli 4350 lira olan 300 ton yülCsek kalitede sön
~it kireç 29.6.938 çarşamba günü saat 15,30 tla kapalı zarf 
b 1>'!• Ankarada idare binasında sabo alınacaktır. . 

11 ışe girmek istiyenlerin 32625 lirahk muvakkat temınatla 
~llUQ tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 

dar komisyon reislitine vermeleri lazımdır. 
~ııameler paraaı.ı olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Hay· 
llltada Tesetlüm ve ıevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Teknik Okulu Direktörlüt6ntlen: 
Kilo K. tahmin bedeli ilk tem. Eksiltme 

ltıek 45000 
'tlıç eti 

kuruş 

ıo 
lira kr. 

337 50 
saati 

10 
15000 47 

'tıı ıeti 2000 
''Yağı 5000 

47 
100 

599 25 
375 

10.30 
10.45 

tın 1000 33 
in 1000 32 

~•otan 6000 5 
te1 5000 7 

~ 
't !tker 7000 27 
tııneLc 500 17 

333 68 1 1 

lld 600 14 
ltiıı 

3000 25 
- ç 
' 11 fasulye 2000 17 

'• k 55 11 eti 1000 
''di eti 

~lleın sebze 
500 45 58 13 11.JO 

22000 aded 
2900 demet 2757 lira 206 78 11.45 

26300 kilo 

/•ldızda bulunan okulun mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı o• 
Yukarıda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri v~ ilt teminat

ı Yaıılı maddelerden et, sade yağı kapalı zarf ve diğerleri a· 
tkıiltmiye kenmuştur. 
tkıiltme 29.u.938 çarşamba güuü yanlarında yazılı saatlerde 
İişıuyunda Yüksek Mühendis mektebi Muhasebccileginde top· 

t Clk olan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin tartnameyi 
"ıtk ve ilk teminatlarını yabrmak üzere ekıiltmeden bir ırün 
•etiııe kadar okulumuza ve eksiltme günü cari sene Ticaret 
~. belgeıi, ilk teminat makbuzile komisyonda bulunmalara. 
!tldif mektubları 2190 uyılı kanunun tarifatı dairesinde ve 
•ltıneden bir saat evveline kadar kabul edilir. Postada vaki 
-~ gecikmeler kabul edilmez. Mektublar makbuz mukabili 
ltııayon Baıkanlağma verilir. 

• • • 
k. 'ilivri yoğurdu, !'oğan, patates ile terı;yn~ al ıııacak tır. 
· 1 t. Liseler SAK ilanlarına. 

• ... . 
~ ~t, adeyağ, un, siil ve sebze alınac<1ktır. Hak: l::ıt. Li
t AEK ilrınlarına. 

D.D.YoLLARı İSLETME U. MÜoÜRLUGÜNDEN
1 

• 

~'ıetrf! mikabı muhammen bedeli 45 lira olan takriben 6316,478 
tt mikabı çam kereste 27.6.93M pazartesi günü saat 15,30 da 

~ 1 • . & ı zarf usulile Aokarada idare bınaaın~a satın alınacaktır. 
l .u işe girmek iıteyenlerin 15.199.66 liralık muvakkat temi· 
lr •le kanunun tayin ettiii vesikaları ve Nafıa müteahhitlik 
r'kaaı ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a kadar Komiıycm 
1•liğine vermeleri lazımdır. 
Şlttnameler 1421 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydar· 
ll •eznelerinde aatılmaktadır. (3358) 2-4 

---------- ~ --·-·-·..1-:.....:- • • • • • • • .. • • • .. ~ •l 

Yalova Kaplıcalan Açıldı 
~evsim 15 Mayıs - 30 Eylôl 
h Asırlarca mlcerreb ve meşbu~ r~dy~ ak.tivitesi, ~.üukkin 
)pertermal sular, romatizma, nıkrıı, 11yatık, nevralıı, san

l:ılı huım yolları rahat11:ılıkları için müesıir tedavi. 

150 yataklı, her türlü konforlu Otel 
l' trmal ve en yeni termal tesisat: 

[~] 
[~] 
[::] 

Mütenevvi duş, su altında masaj, [('.:]] 
buğu hamamı . 

Yüzme havuzu, tenis, Macar orkest-
~ilsı, Karpiç lokantası, rejim yemekleri. 1::1 

Pek yakında maruf san'atkarımız 
~Ünir Nureddin konserleri, meşhur 
ilttistlerimiz Hazım ve Naşid temsilleri ~·.J 
Gala müsamereleri ... 

Biyoloii, röarren liboratuarları ve phyıiotberapie. 

--------.... ~ -. -. . ... ~ 

MUNAKASA GAZETESi 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinsi 

Dağlıç eti 

Mikdarı 

kilo 

61 000 
Karaman eti tH 500 
Kuzu eti 20 500 
Sığır eti 23 250 
Sade yağ 37 500 

Un {ekıtra) 31 -000--
Pirinçunu 2 200 
Makarna l O 800 
Şehriy" 2 250 
Ni,asta 1 500 
İrmik 3 650 
Süt 3 500 

Beher kilo 
tahmin B. 

in. 

47 ) 

ilk 
teminatı 

Lira Kr. 

Ekıiltmenin 

yapılacatı 

ııün TC Hat 

40 ) 
47 ) 

4802 13 15.6.938 Çar,amba 
ırünü ıaat 14 de 

35 ) 

100 ) 2812 50 15.6.93K Çarfamba 
rünfl uat 14,30 da 

15) 
20 ) 
25 ) 719 81 
25 ) 
21 ) 
20 ) 

12 ) 31 50 

15.6.938 Çartamba 
rGnü ıaat 1'4,45 de 

15.6.938 Çartamba 
ııüol ıut 15,30 da 

3Jka)em 128150kilol5515L. 1163 62 
yat ıebı.e 203 300 demet ) 

15.6.938 Çarşamba 

flDil Hat 15 de 
31 500 adet ) 

Komiıyonumuza batlı yahla llıelerin may11 939 ıonuna kadar 
ihtiyaçları olan yukarada cinı, mikdar, muhammen bedeli ve ilk 
teminatları yazılı yiyeceklerin kapalı zarf uıuluyle yapılan ek· 
ıiltmesinde ete ı-e yalnız Kandilli limeıinin liltü ile mezkur liu 
ye Galatasaray lisesinin yat sebzelerine iıtekll çıkmadıtından ve 
diğer yiyecklere verilen fiyatlar yüluek görüldütilnden paıı:arlıkla 
ihaleleri hizalarında yauh gün n 1aatlerde l.tanbul KtUtiir Di· 
rektörlütü binası içinde toplanan Liseler Alım, Satım komiıyo
nunda yapılacaktır. İıtekliler ilk teminat makbuzu ve Ticaret O
d&1ının 938 yılı vesikalariyle belli ıün ve 1aatte komiıyona r••
meleri. 

Teminatlar İıtanbul Linler Mubaaebecilitine yatırılacaktır n 
tartnameler Liuler Ahm, Sataın lcomiıyonu aekreterlitinden röril· 
lüp öğrenilir. (3494) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartname ve Projeleri mucibince lstanbulda Paıa

bahçede yaptırılacak aakı fabrikası ve anason ambarı 
inşaatı - her ikisi birden kapalı zarf usuliyle ek4Jiltmeye 
konmuştur. 

il- Rakı Fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 ku
ruş ve anason anbarının keşif bedeli i.se 14683 lira 03 
kuruş olup cem'an 311041 lira 07 kuruş ve muvakkat 
teminatı 16192 liradır. 

111- Eksiltme 29.VJ.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 1 1 de Kabatatta Levazıın ve Mubayaat Şubesin 
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarfların en geç saat 10 a kadar mRkbuı mu· 
kabilinde Alım Komisyonu Başkanlığına verilmiş olması 

lazımdır. 

lV - Şartname ve Projeler 16 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlftğii Levazım ve Mubayaat Şube· 
siyle Ankara ve lımir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile in
şaat Şubemizden alınacak ekıiltmeye iıtirak vesikasmı 
ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ibtiva ede· 
cek olan kapalı zarflc.rın yukarıda yazılı olduj'u veçhile 
eksiltme ~ünü en geç saat lO a kadar adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanlığına makbuı: mukabilinde verilmiş ol
ması, posta ile gönderilecek zarfların da bu saatten evvel 
komisyonda bulundurulması lazımdır Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (B) (3469) 1 -6 

• • • 
1- Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırılacak 

İdare binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll- Keşif bedeli 32642 lira 56 kuruş, muvakkat temi· 
nah 2448.20 liradır. 

111- Eksiltme 16.6.938 tarihine rasthyan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyounda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 1.64 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Muhayaat Şubesiyle Ankara, 
Erzurum Başmüdürlüklerinden ve Kars Müstakil Müdür· 
lüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrı· 
ca vesika almaları liıımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile İn· 
şaat Şubemizden alınacak ehliyet vesaikini yüzde 7,5 
güvenme p rası veya mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu
karıda adı ge9en Alım komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması ve posta ile gönderilecek 
mektublarında bu saatte Komisyonda bulundurulması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

L 

1 mtiyaz u.bibi Te yam itleri 
Direktörü: l amail Girit 

(3f55) 4-4 

Basr!dıiı 7er: ARTUN BaaımeTı 
Gı.IAb Billur eobk No. 10 

• • • 

Sayfa 3 

1- Ahırkapı Bakım evinde mevcut 604 kilo Hurda çın
ko pazarlıkla satılacaktır. 

11- Pazarlık 17.Vl.938 tarihine rastlayan cuma gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl- Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir 
iV ~ isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona müracaatları ilin olunur. (3198) 4-4 

• ... . 
Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli 

ozalit kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 21.Vl.938 tarihine rastlayan sah günü 
saat l Z de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alı'm Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3289) 3 4 

35000 
230000 

2000 
35000 
9000 

adet 

" 
" Top 

• • * 
Bobin 26,5 

" 28 
" 31 

" 
" 

siğara kağıdı 

" " 
" 660X700 30 tefrikli siğara kağıdı 

,, 660X700 35 ,, ,, ,, 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 267000 adet bobin 

ve 44000 ton siğara kciğıdı şartnameleri mucibince pazar
lıkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 21. VI 938 tarihine rastlıyan salı günü 
aaat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ~e sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (329()) 3 - 4 

• • • 
l- İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi 

bine~ eksiltilip arttırılruak üzere 
A- Karadeniz ambarları için 

muı· 

B - · Akdeniz ve Adalardenizi ambarları ıçın 
C- Marmara denizi ve İstanbul ambarları ,, 

18000 
12000 
10000 -----40000 

ki cem'an 40000 ton tuzun nakli işi 16. V.938 tarihinde 
ihale edilmediğinden yeniden pazarlık usuliyle eksiltmeye 
kon~ııuştur. 

il - Pazarlık t 4.Vl.938 tarihine rastlıyan salı günll 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

1 - İsteklilerin pazarlık ıçıo tayin edilen glln ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile ~irlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3291) 4 · · 4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır sa· 

tın alınacaktır. 

2- Eksiltme 21 6.938 tarihine rastlıyan sah gunu 
saat 13 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak herglln sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

gün ve saat· 
yukarıda adı 
(3393) 2 - 4 

Liseler Alım, Satını Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Beher kilo İlk Ekıiltmenin 

kilo tahmin 8. teminatı yapılacaj'ı 
kr· Lira Kr. gün ve saat 

Silivri yo· 34 500 19 491 63 27.6 938 Pazartesi 
turdu günü Hat 14,30 da 

Soj'an 32 000 5 25 647 10 27.6.938 Pazartui 
Patates 49 500 7 50 günü Hat 15 te 

401 07 27.6.938 PaHrteıi 
Tereyat 4 650 115 

ıünü Hat 15,30 da 

Komiıyonumuza batlı y1thh liıelerin mayıa 939 1011uaa kadar 
ibtiyaçlart olan yiyeceklerin kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye kon· 
muttır. Bu bu.usta gerekli durum yukarıya yaplmıştır. 

Ekailtme İstanbul Kültür Direktörlütü binuı içinde toplanan 
Liseler Alım, Satım komiıyonunda yapılacaktır. 

lıtekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yıla Ticaret Odası ve· 
ıikalariyla 2490 uyıh arttırma, ekıiltme kanunun tarifatı daire1in
de bazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda yanlamıda gösterilen 

belli .. atten bir uat evveline kadar komiıyon batkanlağına 
makbuz nıukabllinde vermeleri. 

Teminatlar fstanbul Liseler MuhaHbecilij'ine yatırılacaktır ve 
Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreterlij'inden ııörülüp Öj're· 
nilir. (3495) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

------- ------------

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
e1timatif 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chnrgeı 
Jours 

Constr-.Jction-Reparation- Trav . Publicı·Materiel de Construction- Cartograpbie 

Re p. de chırnssee ı/route Moughla-Milas 
Conııtruction pıı·c aux alentours station Ank. (cah . 

eh. L. 10). 
L'adjudicatioo concernant la construction d 'un pa· 

villon iı la Foire lnternationale d'lzmir iı. ete re· 
mise. 

L'adjud cation conceroant la conslruetion de 600 
maisons pour immigrea İl ete annolee 

Conatruction de cbaussec : 120 m. 
.. uıle pour immigreı a Touzlıı (cah. eh . 

P. 208). 
Constr. paves prea l'ecoie Normale Gazi . 

,. bahment ecole Priaıaire de 2 dasses a 
Adana 

Coastruction de chau11ee et travauıc d'arts s route 
Dikili-Altınova. 

Cc>nstruction maisons pour immigres. 
,, bitiment ecole Primaire au Nahiye 

Kaya. 
Travaux d'ırriıation a la riviere Meraae. 

Pli cach 

• 

Pli cach 

" 

Publique 

" 
Pli cach 

., 

16750 47 
300000 -

1388 65 
lı 1579 40 

899 44 
4167 -

40362 48 

ll.f91 79 

1259 29 
15750 -

104 15 
3119 -

75 -
312 52 

3272 -

861 81 

Vilayet Moughla 
Minist. Trav. Pub. Dep. Constr. 

Comite Foire Moughla 

Vilayet Kaisseri 

Municipalı te Konia Ereghh 
Dir. Trav. Pub. Kodjaclt 

Municipalitc Ankara 
Presid . Maison du Peuple Seyhan 

Vilayet lzmir 

Dir. F.tabliucnt lmmigreı lzınir 
Moubtar Nahiye Kaya Bourg F cthiye 

Vilayet Konia 

27·6·38 
27-6-38 

27·6 ·38 
30-6-38 

24·6-38 
30·6-38 

4-7-38 

8-7-36 

Produits Chimiques et Pharmaceuti9ues · lnstrumenls Sani~aires-F ourn?ture pour Hôpitaux 

Cresil : 3 t. - Sulfate de euivre : 3 t . 
Chlorate de potaue : 2 t. 
Aatimoine aulfuree : 2 t. 
Soude calcinee : 45 t. 

n cauıtique : 15 t. 

Publique 

n 

n 

,, 

" 

2010 -
2000 -
1500 -

8100 -
3000 -

Electric ite-Gaz.-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnıtal. Monte·charge elcctrique au depôt de 
Mo11mhane :2 p. 

Monte-charge electrique : 3 p.- Charrettc~ : 4 p.
Voiturcs clcctriques pour entassement : 4 p . 

Gre a gre 

" 

Habillemenl - Chaussures Tissus- Cuırs. 

Costumes : 240 complets 

Combustible - Carburant- Huiles 

Coke de fondcrie : 100 t . 
., ,, . : 198 " 

150 ,, 
" " n • 

Semi·coke : 25ll t . 
Houille: 90 t. 

Combustible et huile pour cylindre (aj.). 
Mazout: 12 t.· Houille: 50 t.- Huile pour mnchine. 

800 t. (aj .). 

Uivers 

Acier 
Feuille d'etaın: 1 t. 
Compteura d'eau : 75 p. 
Fouillcuıes a une roue (marchandise 'indig.) : 150 

pieces. 
Chaux vive : 300 t . 

Paves: 400 O p. 

Provisioo 

Viande de boeuf 
,, ,, " 86.2 t. 

Pain: 24 t. (ai) 
" 17,3 t . 

Legumeı5: 12 lots (ai) 
,, 9 .. 

Pain, viande, legumes ete. 
Trefle: 40-50 t . 
Savon: 17 t . (aj) 

B) Adjudications a la sureochere 

Morceau de pain et reıte de repas. 
Deeombre• de 3 maiıoas 
Moteur dinamo ete. 
Auto caınelote, chambre a air, pneux ete . : 3275 

lota. 

Gre a gre 

Plı cach , 
" 
" 
" Publaque 

Publique 

" 
" 
" 

Plı each 

• 

Pli eacb 
,, 

Publique 

" ,, 
• 
n 

.. 
Gre a gre 

Publiquc 

" 

4900 
970'2 
6000 

la t. 26 -
,, 9 -

3000 
35tJO 
340 

4350 -

4400 -

15534 -
24QO -

1730 -
1938 75 
901 25 

1250 -
5440 -

40 

Gre a gre 
,, 

150 75 
150 -
112 50 
607 50 
225 -

367 50 

7'27 65 
450 
487 50 
6U 75 

2~5 -
262 50 
24 -

326 25 

330 -

1350 

1165 -
180 -
129 75 
145 50 
76 59 

93 75 
408 -

6 

Municipalite Ankara 
Com. Ach. Dir. G~n. Fal::r. 

,, 
,, 
.. 

24-6-38 
Mil. Ank. 1-8-38 

3-3-38 
29-6-38 

6·8·38 

Dir. Denizbanlc Suk. lıtanbul 28-6-38 

" 
28-6-38 

Dir. Denizbank Swc. lstanbul 17·6-38 

Com. Ach. Dir . Gen. fabr. 

" 
" 

Milit. Ank. 28-7-83 
28-7-38 
28-7-38 

Mınist. de Juıtice Dir. Econoaıat 
Municipalite Kutahia 

" Municipalite Karabiı-a 

30-6-38 
29-6-38 
15·6-38 
21-6 38 

Com. Ach . Dir. Gea. Fabr. 

.. 
Munieipalıte Ankara 

Mil. Ank . 4·8-38 
30-7-38 
21-6-38 

Vilayet Ankara Dir. Aıricole Ank. 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer F.tat Ankua 
Bureau d'Exp. H.pacha 

Municipalite Konia Ererli 

Com. Aclı . Div. Adana 
., ,. ,, Nıghdc 

,. ,. lntend. Ank. 

" 
• 
,, 

Com. Ach . Ec. lnr. Gumuehıouyou 
Dir. lnt. Bact. et Veter. İl Pendik 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 

Com. Ach. Lyeee Galatasaray 
Munıcipalite Ankara 
Com. Ach . Dir. Ecolcs lzmir 
Com. Ach lntendance lzmir 

27-6-38 

29-6·38 

27-6-38 

20-6-38 
27-6-38 
16-6-38 
17-6-38 
17·6-38 
17-6-38 
29-6-38 
27-6-38 

27-6-38 

15-6-38 
23-6-38 
J4-6-38 
17-6-38 

t ieure 

15 
11 

15 
16 

10 30 
16 -

11 

14 

10 30 

10 -
10 -
11 -
10 -

12 -

10 
11 30 
11 
10 
15 
15 
14 -

10 
10 

10 30 
15 -

15 30 

16 -

15 -
9 30 

14 -
15 
14 
15 

10-11 
15 
11 

15 
9 

16 
10 

Salı 14.6.938 

Naftalia (Jandar. Gen. Komut. Ank.) ·'~ 704 \! 
Gümrük muhafaza binaları inş. (Gaziantep Nafıa Mild.) 
Katar peyniri (Ank. Lvz.) ·'~ 712 
Keçi deriıi (DDY, .,! 713 
Motir yatı (MMV) ,;'~ 713 
Hasta tatıma etomobili (İzmir Beled.) N. 714 
Elblıe ve fotin (Ank. Beled.) N. 716 -
Tuz. nakli (inhisar. U. Müd.) N. 720 
Maden ftömürü (Sinop Beled.) N. 721 ~ 
İnhiaarlar mamulatı nakli (Diyarbakır İnhisar. Başrnad.) 
SGt ve yoğurt (Afyon Kor SAK) N. 722 
İnhisar itlare binası inş. {İnhisar. U. Müd.) N. 722 
Sebze (İat. Ask. Fabr.) N. 722 il 

tı Sebze (izmir Lvz.) N. 723 
Erzak (lzmir Beled.) N. 723 

Beled.) ~· ' ~ Gaz bezi, pamuk, eter, oksijen, kükürt (İzmir 
Ekmek (İzmir Beled.) N. 723 
* Hurda eşya (Harta Gen. Dir.) N. 723 
Mazot (Lfileburgaz Elektr. Şirk.) N. 725 

--------------~ 
• Önlerinde yıldız iıareti olanlar müzayedeye: aitt•'· 

Mardi 14-6-938 , 
Naphtaliae (Com. Ach. Command. Gen. Gend . Ank.) N° ;" 
Constr. bit. aurveillaace douaniere (Dir. Trav. Pub. G••1 

Fromage "Kacber,, (lntend Ankara) N. 712 
Peaux de chevre (eh. de fer Etat) N. 713 
Huile pr. moteur (Miniı. Def. Nat.) N. 713 
Auto-ambulance (Municip. lzmir) N. 714 
Chauısures et coıtume.cı (Municip. Ank .) N. 716 
Houille (Munieip. Sinop) N. 721 
Transport de ıel (Dir. Gen. Monop.) N 720 fıl 

,. d'articlea monopolises (Dir. Monop . Diarbakırl722 
Lait et yogbourt (Com. Ach. Corps Armeea Afion) N. 
Conat. bat admiaist. (Dir. c:en. Monop .) N. 722 
Legumeı (Oir. Fabr. Mitit . lıt · ) N. 722 

,, (lntcnd. iz.mir) N. 723 
Previıion (Municip. lzmir) N. 723 
F.ther, soufre, formol, oxygenc ~ coton ete. (Municip . 
Pain (Municip. lzmir) N. 723 
* Articles hors d'usage (Oir. Gen. Cart. Ank.) N. 7'23 
Ma:ıout (Soc. E.lec L11lebourraz) N. 7'25 

• Les asteriaquea ındiquent unc vcınte par voıe de aure 

"DEVRİM 
,, 

Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri "' 

hassa münakasa ve müzayedelere müte~Uik 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat .. ~ 

Fiyatlar gayet mütedild 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerio' 
Hususi tenzilat yapılır ~ 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu H•"' 
Telefon : 49442 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü günÜP~ 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lil 
Rehberiniz dir. Menfaatınu: icabı hemen abo0' 

dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 

il 


