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&) Münakasaıar 

ir şaat, 1 aJTlirat, Na~ia işleri, Malzeme, Harita 

ltınirde yap. erat pavyonunun münakasasından sar-
fıauar tdildi 

Salihli-Borlu yolunun arasında şHe inş.: 992 m. 
Demirci mrk. yap. gu:ino ve lokanta binau inş. 
A~hisar·Marmara yolunun arasında yap. şose inş. 
t-1ektep binuı inş . 

aç eks. 

" 
" 
" 

3803 07 
2720 31 
3279 04 
6384 81 

-. Elcktrik-Havagazı-Kalorifer (tcıisat ve mal.zemt:si) 

Sıv .. Ba,ınüdürlük bina1ında yapılacak kalorifer te
sisatı (şart. 30 kr) (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır ~..:.!· 

l'ela: 37870 m. 
Frenk gömleği: 2750 ad. - pijama: 871 tak. 
Yiin fanila: 980 ad. - fıJdikoa fanila: :.1810 ıd. - fil

dikos don: 2800 ad. 
Yii:ı havlusu: 1900 ad . · Laş havlusu: JO(• ad .·omuz 

havlusu: 100 ad. - etek havlusu: 100 ad. - peşte· 
nıal: 100 ad. 

~obilya, ~e büro eşyaıı, Muşaml>a-Halı v.s. 

~\lşamba ve linoleum 

~ereste-Tahta v.s. 

>-iubtelif eb'atta çaıa kereste 

Mahrukat, Benzin, Makine yaglan v, s. 

llen2in: 50 t. - makine yağı: 6,S t. 
Caz: 60600 litre 

~üteferrik 

.\leminyum: 20 t. 
l>aınuk çorap ipliği: 32 t. (şart. 24S kr) 
.\ırıyant ve klingirit 
Salınaatra 
Caın 
~otör (Die.ıel marka) ile aantrifuj 

~rzak, Zahire, Et, !:lebzt: _!· 

Sadeyağ': 15 t. 
~llru ot: 414 t. 

~r~ak: 46 kal. ltemd) 
•deyağ: 33350 k. 

Sıf, k k · t" ., ır, oyun veya eçı e ı 

S ,, veya keçi eti: 70 t. 
u'bzc: 6 kalem 
Q ıı: 40 t . 

112-day kırdırılmuı: 1000 t . 

~ Müzayedeler 

Ç~ırı odunu: 309 m3 
~lrııık kömür: 957 kental 
•ırı afaçı 

s. 

aç. elcs. 6000 50 

ltapaılı •. m. O '23 

" 
beh 3,30 ve 4 

,, 

aç. eke. 

kapalı z . 111 ?62 50 

aç. ekı. - -

kapalı ı:. 

" 
beh. lit. O 13 

kapalı z 2'.2000 

" 
k. 1 52,4S 

" 
18749 

., 6835 -

.. 1S031 -

aç. t!ks. S75 

kapalı z. 15000 
,, 15525 

aç. eks. 
kapalı z . 31682 50 

kapalı z. 12950 -
aç. eltı. 1507 -
paz. 3600 -
paz. 20800 - . 

aç. art. 

" 
• 

287' 25 
204 02 
246 
478 87 

450 -

653 26 
940 92 
509 81 

105 90 

844 69 

l 139 82 
590 85 

16SO 
36:)8 80 
1406 18 
512 63 

1127 33 
35 6S 

1125 
116oıl 37 

2376 19 

971 25 
114 -
270 -

1543 -

124 -
18 -

22!. 94 

Müracaat yeri 

M. M.V. SAK 

Manisa Vılayeti 
Demirci Belediytsi 
Manisa Vilayeti 
Günıülceli Köyü Muhtarlığı 

lnh ı ııarlar U. Müd. 

Tophane l.u. SAK 
lıt. Sıh Möeıs . SAK 

• 

,, 

Gün 

30-6-38 
20-6-38 
30-6-38 
30-6-38 

28-6-38 

4-7-38 
13-7-38 
13-7-38 

13-7-38 

Üevlet O . yol. Ank . H. paşa 6-7-38 

Mersin Lıman işi. lnlı. TAŞ 25-6-38 

Çorlu Kor SAK 
İıtanbul Belcd ı ye11 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 
M. M. V. SAK 
Devlet O. yol. Ank . H 

" 
" Manisa Vilayeti 

Vize Ask . SAK 
Manisa Tüm. SAK 
Seyhan Vilayeti 
Bornova Ask. SAK 
Çatalca Tüm. " 
Maniu ,, ,, 
Bornova Ask. ,, 

" Çorlu Kor SAK 

paşa 

4-7-38 
5-7-38 

9-8·38 
6-7-38 

6-7-38 
6-7-38 
6-7-38 

30·6-38 

6·7-38 
5-7-38 

29·6-38 
6-7-38 

11-7-38 
4-7-38 
4-7-38 

20-6-38 
24-6-38 

lçel Orman Mühcnd . 27-6-38 
,, 28 - 6-38 

Çorum Orman Başmühend. 29·6-38 

Saat 

10 30 
16 
10 
11 

14 -

ıs -
15 -

ıs 30 

16 -

15 -

16 
15 

11 -
11 -
15 -
ıs -
15 

11 -

11 -
17 

10 -

11 -
17 -
17 - -
10 -
10 -
16 

ıs -
15 -
14 
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"-a) M (j N AK A S AL A R 
~ıat - l'arn irat-Nafıa işleri ve ı'"alzcıncsi- Harita 

Ulukışla Belediye Reisliğinden: 

~ ~ esh edilerek geriye kala~ inşaah 1414 lira 44 kuruş 
~Şıf bedelli hamam açık eksıltmeye konulmuştur. 
.. İstekliler c. ksiltme şartname, plan ve şeraiti dairede 

lorebilirler. 

• Eksiltme 21.6.938 salı günü saat 14 de Belediye dai 
•t . 8•ndc yapılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

l\~lllıirde yaphrılacak erat pavyonunun l .temmuz 938 tarihindeki 
1111•kaauından aarfınazar edllditi. 

Man.isa Vilayeti Daimi Encümeninden : • 

Salihti·Borlu yolunun 0+ 211 - 0+ 963 ve 8 + 386 H-686 ncı 
kilometreleri arasında 992 metre tulünde şoae inşaatı 3803 lira 
07 kuruşluk keşifnamesi üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif evrakı Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltme 30.6.938 p~rşembe ıünü saat 10,30 da Viliyeti Dai· 
mi Encümeni önünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 285 liu 25 kuruştur . 

• * • Akhisar-Marmara yolıınıın 14 16 ıncı kilomPtreleri 
arasındaki 3279 lir,\ O ı kuru~ ke~ifli ..;ose in :;ıaall açık ek· 
siltıneye konulmuştur. 

Bu iş,,. ait keşif evrakı nafıa miidürlüğünden alınahılir. 
Ek ~iltme 30.6.9:{8 perşembe günü saat 10 da vilayet da· 

imi encürneniııde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 246 liradır. llan olunur. 

ve ilanların Daha fazla malumat tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifetere müracaat: ediniz 

1 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .:!:__ 

Siyasal Bilğller Okulu Mübayaat Komisyenu Reiılitinden: 

Siya1al Bilgiler okulu talebeıi için 103 tane yün battaniye açık 
ekıiltme ile satın "lınacaktır. 
Ekıiltme 4 temmuz A38 pazarteai ıünü sut 10 da Ankara 

mektebler muhaaebeciliğinde yapılacaktır. Beherinin muhammen 
kıymeti 16 liradır. İlk teminat 123 lira 6) kuruştur. Numune ve 
şartname her gün okul idaresinde görülebilir. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

Beher metresine 23 kuruş tahmin edilen 37870 metre teli 4 
temmuz: 38 pazarteai iÜnÜ saat 15 te Tophanede Levazım amır
liti satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. 
İlk teminatı 653 lira 26 kuruştur. Şartname ve nümuneıi komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikaiariyle beraber teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

Mersin Liman l~leri lnhi~arı Türk Anonim Şirketi • 
Mübayaa Komi~yonundaı1: 

ve 

lıı~aat ve tamirat işlerimiz için gerekli olan aşağıda ebat 
e\'safı yazılı ken'!steler ~atrn alınacaktır. 

23X25X900 \ 
23.X 2SX800 ) 
23X25X700 ) 
25X25X600 ) Çam kercl:)te 

25X25X500 ) 
25X25X400 ) 
9Xl9X600 ) 
9Xl9X500 ) 

Boy En Kalınlık Ciıısi 
s. s. 

IBO 20 l 2 Fatika 
20 J 20 12 Doldrma 
180 20 12 Orta t>ğri 
150 20 12 Düz eğri 
t80 20 I~ Yarım dö~ek 
150 20 12 Eğri 
120 20 12 Koşma 
Ayakları metreden aııa~ı olmama'< iizre paruçul gürıye-.incle 

» » )> » » » poda~lama 
,, >> » » n >> çatal açık v~ kapalı 
Atelyeıııizde le:slim şa rti!e hu ağaçları vermek isteyenle-

rin hn l'eşidden ne mikdar ve ne karlar ıniid<let zarfında 
ve ne fiat[e ven· bileceklerini bir teklif mektubu ile 25.6.38 
tarihine kadar şi rkete bildirınPleri lüzumu ilan olunur. 

&5JJI 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 
---------------------------------------

Çorlu Kor Sahnalma Komisyonundan: 

Kor birliklerinden ıüvari tümeni ihtiyacı için 50 ton tank
lara mahsuı benzin ile 6500 kiio 8. B. Mobilval veya benzeri ma· 
kine yağı kapalı zarfla ahnacaktır. İhalesi 4.7.9.\8 pazarteai günü 
nat 16 da Çorluda kor sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
ilk pey paruı benzin için 9.37 lira 51) kuruş yat için 202 lira 32 
kuru1 olup her ikisi için teminat yekünu 1139 lira 82 kuruştur. 

Şartnamesini iÖrmek iltiyenler hergün Ankara ve i .. tanbul Le· 

vazım amirliği ve Çorluda kor satınalma komiıyonunda görebi
lirler . Talihler kanununun 2 ve 3 üneü maddelerindeki belieler· 
le birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını 
komiıyona vermiş bulunmaları. 

Nitde Askeri Satınalma Komiıyonu Reisliğinden: 

Niğde ve Borda bulunan birliklerin 938 mali 1enesi hazirandan 
939 ağustos ayı sonuna kadar 15 aylık ihtiyacı olan 52500 kilo 
linyit kömürü açık ekııltme ile ahnaeakhr. 

ilk teminatı 33 liradır. 
Eksiltme 21.6.938 salı günü uat 9 da yapılacaktır. 
Şartnamesi hergüo komisyonda görülür ve para1ız ahnabilir . 

• • • 
70 t. kok kömürü alınacaktır. Bak: erzak sütununda l:ımir 
Emrazı Sariye Haat.ilioına. 



ı 
• 

' 

Sayfa 2 

• • • 
60600 litre gaz alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına 

• • • 
Odun ve kömür alınacaktır. Bak: erzak sütununda llparta vi-

layeti ilanına. 

Müteferrik 

Zile Şarbaylıi'ından : 

603 modeli itfaiye kamyon arazozu için 895 135 ebadında 4 
aded dış ve 3 aded eğri aüpablı iç la•tik alınması münakasaya 
konulmu,tur, Talihlerin yevmi ihale olan 30.6.938 tarihine kadar 
Belediyeye müracaat etmeleri ilin olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Baher kilosuna tahmin edilen fiatı, 152 kuruş 45 santim olan 
32000 kilo pamuk çorab ipli~i kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur . İhalesi 6.7.938 çarşamba günü saat 11 iledir. hk teminatı 
3658 lira 80 kuruştur . Şartnamesi 245 mukabilinde Milli Müda
faa Vekaleti satınalma komisyonundan hergün öğleden ıonra a
lınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektubla
rını birlikte ihale saatinden en az bir aaat evYel komisyona mü· 
racaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa~. Al. Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 22000 lira olan 20 ton A!eminyum As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma komisyo
nunca 9.8.938 sah günü saat 1 l de kapalı zarfla ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan 1650 lirayı havi teklif mektublarım mezkür 
günde aaat IO na kadar komisyona v~rmeleri Ye kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Vilayet fidanlıtı için yedi beygir kuvvetinde Doyç Dizel 
marka bir motör 475 lira, Garvens marka avaralı iki baçuk in· 
çefik bir aantrifuj IOO lira muhammen kıymet üzerinden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Şeraiti Vilayet Daimi Encümeninden öğrenilebilir. 
Eksiltme 30.6.938 perşembe günü ual 11 de Vilayet Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
Motörun muvakkat temiaat miktarı 35 lira 65 kuruş, santri· 

fujun muvakkat teminatı 7,5 liradır. lıAn olunur. 

frzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden : 

Haıtanenin 938 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cinsi mik
tarı ve tahmini fiatları ile muvakkat teminatları yazılı beş kalem 
erzak vesaire 15 haziran 938 tarihinden 30 haziran 938 tarihine 
kadar 15 gün müddetle eksi\tmeye konulmuştur. 

Şartnameleri hastanede Başhekimlikte hergün görille-
bilir. Eksiltme 30 har.iran 938 perşembe günü saat l l de 
Tepeciktoe Emrazı Sariye hastanesinde teşekkül eden ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para 
veya para mahiyetindeki evrak komisyonca alınmıyacağından is
teklilerin ihale gününden evvel teminatlarını İzmir malsandığına 
yatıracaklardır. 

Muvakkat teminatı Miktarı Tutarı 
Cinai kuı'Uf kilo lira 

Birinri ekmek 9225 12000 2130 
Süt 5400 6000 720 
Yoturt 4500 4000 600 
Koyun eti 20250 6000 2700 
Kok kömürü ve seınikok 12600 70000 1080 

Eıkitebir Belediye1inden : 

Tanzifat hayvanları ihtiyacı için alınmasına lüzum rörülen 
otuz 'bin kilo arpa ile otuz bin kilo saman 9.6.938 tarihinden 29 
haziran 938 tarihine kadar yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak ve pey ıürmek 

üz.ere m'ünadilite ve ihale rüoü Belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 

Vize Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

Babaeski civarında bulunan kıtaatın ihtiyacını temin etme k 
üz.ere 12 bin kilo sade yağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Vizede askeri aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenler her gün komiıyona müracaat 

edebilirler. Eksiltme 3.7.038 ta.ihine müsadif pazarteı i sıünü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 9060 lira muvakkat temi
natı 720 liradır. 
;. Vize civarında bulunan kıtaatın ihtiyacını temin etmek Ü· 

zere 12 bin kilo sadeyağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Vizede askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün komisyona milracaat ede· 
bilirler. Eksiltmesi 3.7.938 tarihine müıadif pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Muhammen fiatı I0800 lir muvakkat teminatı 
8IO liradır. 

Niğde Aıkeri Satınalma Komisyonu Reialeğinden : 

Bor mevkii ihtiyacı 220(.) kilo satır eti, 88000 kilo kuru ot pa
zarlık uıulile alınacaktır. 

MÜNAKASA GAZET&5İ 

ihalesi 27.6.938 pazartesi günü uat 13 dedir • 
Muhammen bedeli 2640 lira olup ilk teminatı 198 liradır. 

Şartnameyi görmek isteyenler komisyona her gün müracaat 
etmelidirler, parasız verilir. 

Nevşehir C. Müddei Umumilitinden : 

Nevtehir Cezaevinin 938 Haziran iptidasından 939 mali Hne 
nihayeti olan Mayıı sonuna kadar bir senelik ekmek ihtiyacı 
3.5.938 tarihinden itibaren on bef gün müddetle eksiltmeye kon· 

muf, talip çıkmadığından on gün müddetle ekıiltnıe uzatılmıştı, 
yine talip çıkmadığıadan 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi 
mucibince ihtiyacın bir ay zarfında pazarlıkla temine, pazarlık ve 
ihale gününün 1.7.938 tarihine talikına karar verilmit olduğu i· 
lin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyondan: 

Ankara garnizon müesseseleri için 19000 kilo beyaz 
peynirin kapalı zarfla eksiltmesi 5 temmuz 938 saat 15te 
Ankara levazım Amirliği satınalmıı komisyonunda yapıla
caktır. Muhammen ~edeli 95o0 lira ilk teminatı 712 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni ve· 
sikalarda bulunan teklif mektuplarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. 

* * • Ankara garnizon müesseseleri için 55000 kilo 
taze fasulyenin kapalı zarfla eksiltmesi 4 temmuz 938 
saat 15 de Anlrara levazim amirliği satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5500 lira ilk tcminah 412 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektuplarının saat 14 e kadar ko· 
misyona verilmesi. 

~~aııkm Vilayet J•:ııcüm t: nirıJen : 

8.6 938 çarşamba güııii saat L6 da jhale edilmt!k üzere 
açık ek iltmeye konuJaıı dıımızhk .tygırlara muktazi 15 bin 
kilo arpa ve 16 hin kilo kuru ota talip çıkına<lığmdan 20 
haziran 938 pazarte~i günii '-'ant 16 da ihale edılmek üzere 
açık eksiltme 10 güıı ıızatılmıştır. Arpanın ınu.vakkat temi· 
rıat miktarı 50 lira 65 k uruş ve kurıı otun tt:minat miktarı 
36 liradır. Uzatılan açık rk iltıne 20 haziran 938 pazarte:si 
günü saat 16 da vilayet encümen salonunda yapılacaktır. 

Kayseri Encumeni Vilayetten: 

MemlekPt hastane:ıirıin bir senelik ihfiyacı c)aıı birinci 

ve ikinci nevi ekmek ile yağ eksiltmeye çıkarılmı~ i e<le 
alıcı çıkmamış olduğundan bir ay zarfında pazarlıkla verile
ceği iJan olunur 

Kastamonu Köy Eğitmenleri Yeti,tirme Kurau Direktörlüğünden: 

Tah. tutarı Mikdarı Tah. tutarı Muvak. tem. Nevi 
lira k. kilo ad. lira k. lira k. 
1 27,5 

8 
2700 3442 50 248 19 Sızırılmi' aade- yağ 

26000 2880 216 00 ikiaci nevi ekmek 
15000 15V 4 69 yumurta 

Cinı ve mıktarı ile muvakkat teminatları yukarıda yazılı er
zaktan yağa verilen fıat yükaek görüldüğünden ve diğerlerine de 
talip bulunmadığmdan bir ay zarfında pazarlık suretile ihalesi 
icra kılınacaktır. Taliplerin 21.6.938 Hlı günü Kültür dairesinde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Bornova Askeri Satıoalma Komiıyonundan: 

Tümen birlikleri için 33350 kilo askeri vasfı haiz udeyağı 

kapalı zarfla münakasaya konulınuıtur. İhaleıı;i 6 temmuz 938 
çarşamba günil aaat 11 de yapılacaktır. 

Umumunun tahmini tutarı 31682 lira 50 kuruştur. 
İlk teminatı 2376 lira 19 kuruştur. isteklilerin bildirilen ihale 

gün ve saatinden evvel teklif ve teminat makbularının makbuz 
karşılığı İzmirlBornovada askeri ıatınalma Komisyonuna vermeleri. 

• • • Kabak Faaulya Yeşil biber 
kilo kilo kilo 
4300 5500 1600 

Domates 
kilo 
5000 

Bamya 
kilo 
3000 

Patlıcıın 

kilo 
3700 

Gaziemirdeki birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 6 kalem yaf sebze açık eksiltme suretile münakasaya kon
muştur. İhaleıi 4 temmuz 938 pazarteai günü saat 10 da Bornova 
askeri ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Bu altı kalem ıebzenin umum tahmin tutarı 1507 lira olup 
muvakkat teminatı 114 liradır. 

Şartnamesi hergün komiıyonda görülebilir. 
İsteklilerin bildirilen gün ve aaatte muvakkat teminatlarile 

birlikte Bornova askeri aatınalma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. 

* • • Askeri ihtiyacı için ~m ton ıın pazarlık un: tile sa· 
hrı alınacaktır. 

Pazarlığı 20 haziran 938 pazarla i giinü ·aat 10 da Bor
nova askeri ntınalıııa komi "}'oııuuda ) apılacaktır. 

30 tou unun talımın tutarı 3600 lıra oluı> muvakkat te
miııah 270 lira.lır. 

Şaı tııame i hergün komisyoııda gfüulebilir. 
l::ıteklileriıı bildıriJen gün ve saatt~ Buınova ackt:ri sa

tınalnıa komi yonuııa gelmeleri ilan olunur. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Demirköy civarında bulunan kıtaat için 15000 kilo sadeyatı 
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kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede TümeD 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek iı t• 
yenler hergün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 6.7.938 
perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen fiatı 15000 
lira, ilk teminatı 1125 liradır. Münakasaya iştirak edecekleriO 
bildirilen ıründe ve tayin edilen eksiltme natinden bir saat er 
vel teminat ve teklif mektublarile icap eden aair vHaikin komir 
yona tevdii. 

Çorlu Kor Satınalma Kc.misyonundan: 

Kor Birlikleri ihtiyacı için kırdırılacak olan 1000 ton buğdaY111 

pazarlık auretile münakasası yapılacaktır. İhalesi 24.6.938 cuıııs 
günü aaat 16 da Çorluda kor aatınalma komiıyonunda yapıl•'" 
caktır. 

Şartnameaini ırörmek iıtiyenlerin herrün Ankara İstanbul Lr 
vazım amirliği ve Çorluda Kor satanalma Komiayonlarında göril· 
lebilir. lık pey parası aşağıda yazılıdır. Talihler kanununun 2 .,, 
3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte 
Çorluda kor satınalma komisyonuna müracaatları. 

Öğütülecek Muhammen İlk teminatı 
buğday mikdarı bedeli 

kilo lira 
382661 8059 
98765 2353 

137037 3160 
90500 1252 

182716 2894 
54321 1295 
84000 1787 

1000000 20800 

lira 
587 
117 
237 
94 

217 
97 

134 

1543 

Hangi ıar• 
nizon içio 
olduğu 

Kırklareli 
Vize 
Pınarhisar 

Al pullu 
Tekirdat 
M11lkara 
Çorlu 

Manisa Tümen Satınalma Komiayonundan : 

Maniaada Tümen merkez kıtaat ihtiyacı için 414000 kilo kufıl 
1 

ot kapalı zarf usulile münakasaya konulmaştur. Ekıiltıoe• 
5.7.938 ıah günü saat 17 dedir. Tahmin bc:deli 15525 lira ilk t~: 
minatı 1164 lira 37 kuruştur. Şartnaıneıi he~ ırün Manisada r; 
men Satınalma komiıyonunda görülebilir. istekliler kanunun ' 
3 maddelerinde ya:ıılı veaaiki haiz olması liıımdır. EksiltıneY' 
girecekler teklif mektublarını kanuni tarifat dairesinde haı.ırhY' 
rak ihale saatinden bir saat evvel Mllnisada Tümen Satınalr1'' 
komisyonuna vermeleri. 

• * • Mani~ad, tümen m'!rkez kıtautının ihtiyacı bulurı1111f 
70 hin kilo sığır veya bunılınuı? erkek keçi eti kapalı zıır 
u ulile münakasaya konulmuştur. 

Eksiltme::,ı 4.7.938 paza tesi günü saat 17 d dir. 
Sığır veya keçi t:tinin tahmin hedeli 12950 liradır. 
Muvakkat teminaı 971 lira 25 küru:.:tur. 
Verilecek teklif mektubunda her iki rirı ete fıat te~" 

lif edilecek hunlardan ucuz olan cin et alınacaktır. . "' 
Şartııame::.i her gün Manisa<la tümen tialınnlma kon•1' 

yonurıda görülebilir. ~ 
Eksiltm~ye girelıilmek için ticaret oıla~:nda kayıtlr olııııJ 

lazınıdır. . . . d 
htckliler t ·klif mektııhl.mııı kanıınuıı trınfatı dnıresın 

hazırlayarak ihale saatındnn bir :saat eve! ~Iani,.,ada woıe~ 
::ıatınQlına kuıni ... yonıına \' f'rınelı·ri, 

Çatalca Tümen Satınalma Komiayonundan : 

Tümen birliklerinin aığır veya koyun veya keçi et ":'i~d~ 
Hadımköy için 41000, Çerkezköy için 41000 ve Çatalca ıçıll t 
bin kilo olarak ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştıl~ 
Sığır veya koyun veya keçi etinden hangisine daha ucuz fiat t•I" 
lif edilirse ondan alınacaktır. Diterleri alınmıyacaktır. Ba.ı~ 
Çatalcada Tüm Satınalma komisyonu binasında 1 1 temmuz I 
pazartesi j!ÜnÜ aaat 11 de Çatalcanın, saat 15,30 da ve Çerlı I 
köyünün saat 17 de ayrı ayn münak.ısa )arı yapılacaktır. Şart/ 
meler komisyonda parasız olarak görülebilir. Hadım ve Çer" ti 
köylerin ilk teminatları ayrı beherinin erkek koyun için 1388 1~,, 
75 kuruf erkek keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 922 ~ 
50 kuruştur. Muhammen tutarları da koyun eliniıı 18450 lir• ~ 
çi etinin 14350 lira ıığır e~i-ni? 12:\00 lirad~r: .Çatalc~nın. e~~ 
koyun için ilk teminatı 17;:n hra erkek keçı ıçın 136J lıra ~ 
eti için de 1170 liradır. Muhammen tutarı da koyun etınin 2 11 

lira keçi ~ti için 18'l00 lira sığır etinin 15600 liradır. İsteklil'~ı 
teminat makbuzları ile birlikte teklif mektublarınl münaka•• 1 
yapılacağı belli gürı ve saatten en aşağı bir sa ıt evvel Çat•

1' 
da Tüm Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Konya Jandarma Kuman. dan: ı 
l temmuz 938 tarihinden 939 

mayıs sonuna kadar birlik ic · , 
maline dahil eratın iaşeleri için 
pazarlık suretile aşağıda cins 
ve miktarı yazılı 31 kalem er· 
zak ve sebze zuhur edecek o 
lan talibe verileceği"lden şeraiti 
anlamak üzere talihlerin mer
kez jandarma bölüğünde teşek
kül eden komisyona müracaat· 
ları ilan olunur. 

Cinai 
Koyun eti, buruk keçi, sığır eti 
Pirinç 
Bulgur 
Nohut 
Mercimek 
Kuru faaulya 
Makarna 
Şehriye 

Tua 

Büber 
Salça. 
Sade yağı 
Zeytun yağı 
Kuru bamya 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir. 
Şeker 

Çay 
Kahve 
Taze kı.bak 
Ayşe kadın fasulya 

Domatia 
Taze bamya 
Satlıcan 

Pırasa 

lapanak 
Lahana 
Sotan 
Sarmıaak 

Dolmalık büber 
Zeytun 

ti 

d 

t 
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Isparta Daimi Encümeninden: 

Vilayet hastanesinin 938 yılı 
ihtiyacı olan erzak ve m ıhru
~attan koyun eti udeyağı, pi
riııç, patatis, soğan tomatis sal
Çlsı, odun ve kömüre tayin ve 
lcındıt olunan münakasa müd-

deti içinde talip çıkmadığından 

bu erzak 8.ö.933 den itibaren 
bir ay içinde :ılınmak üzere pa
zarlığa konuldu. 
isteklilerin muayyen vakta ka 
dar vila} et daim, encüıueoıine 

müracaatları ilan olunur. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Osmaniye memleket hastanesinin 1.6.938 gününden 939 .senesi 
lbayısın sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan 46 kalem yıyece k 
ı-eıairenin açık eksiltme usulile ahnmaaı için tayin edilen günde 
1•tekli çıkmadığından açık ekıiltme müddeti 938 senesi h~ziranın 
29 uncu çarfamba günü saat 10 a kadar uzatılmıştır. Talıp olao
l•tın 'llezkıit vakitte Vilayet Daimi Encümenine gelmelerinin ve 
'artoamclerini görmek isti yenlerin de Vilayet Sıhhat Müdürlü -
kGnc ve Osmaniye hastanesine müracaat etmeleri ilin olunur. 

) ÜZAVEDELER --------------
Dalaman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Bankamız malı olup Dalaman çiftliğinde kısmen toprak altın
d• me•cut demir köprü akumı pazarlık suretile satılacaktır. İı
lektilerin 7 temmuz 938 perşembe gQnü saat 11 e kadar teklif
~Crini Bahçekapıda Taşhanda 39 numaraya bildirmeleri, görmek 
'•teyenlerin de Dalaman çiftlik müdürlüğüne müracaatları. 

Haydarpaşa Lisesi Arttırma ve Eksiltme Kurumu 
Başkanlığından: 

Haydarpaşa li esi pansyonu yemekhaııelerinde J 1 ma
Yıs 939 tarihine kadar toplanacak olan ekmek kırıntıları 
\'e yemek artıkları açık paz:ırlık suretile satılığa çıkarıl
ll:ııştır. 

Tahmin bedeli 280 lira ve ille teminatı 21 liradır. 
Pazarlık 21.6.938 salı günü saat 11 de İstanbwl Kül

ti1r Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şart
tıameyi görmek üzere mektep idaresine müracaatları, 
belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İçel Orman Mühendislı~indcn : 

G. n:amul h~cmı M3 Cinsi Muhammen vahit fiatı 
309,000 Çam 4 lira 90 kr. 

İçel vilayetinin Mersin kazası dahilinde Bahçecik Devlet or
ltı nından 309 M3 kerestelik çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 

Çam eşcarının beher M.ı gayrı mamulünun muhammen bedeli 
49) kuruftur. 

Şaıtname ve mukaveleneme projelerini görmek isteyenl~rin 
~ersin orman mühendisliğine müracaat etmeleri. 

Satış 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te Mersin Orman Baş· 
llıüheodisliği daire•inde yapılacaktır. 

Satış umumi olup açık artırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı ll4 liradır. 
Talihlerin şartnamede yazılı vesikaları getirmeleri lazımdır. 

• • • Beher kentalın vahit Cinsi 
Kentnl fiyatı 

957 25 kuruş karışık kömür 
fçel vilayetinin Mersin ilçesi dahilinde Akarca köyü civarında 

\oaki Denkeser devlet ormanından 957 kenlül karışık kömür sa
tıh çıkarılmıştır. 

Beher kentahnın muhammen bedeli 25 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek iıtiyenlerin 

lçeı orman Başmühendisliğine müracaat etmeleri. 
Satış 28.6.938 salı günü saat 15 le Mersin orman Başmühen· 

dialiği dairesinde yapılacaktır. 
Satış köylü arasında açık artırma uaulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 18 liradır. 
.Lalıblerin ıartnamedc yazılı vesikalar getirmeleri lazımdır. 

.. : . : . , 

tf .-:J~şn~uı a.eıediyeS'i iıanıar•. · " · 
- .~ . ' ... . 

Belediye ve müessesatına lüzumu olan 60600 litre gaz 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt.ne 5.7.938 
s.alı günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Bir 
lıtre gaze 13 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnameler 
lt!vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı 
k rıunda yazılı vesika ve 590 lira 85 kuruşluk ilk teminat 
~akbuz veya mektubile teklif mektuplarım havi kapalı 
~arflarının yukarıda yazılı günde sant 14 e kadar Daimi 
trıcümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf-
lar kabul olunmaz. (B) (3700) 

İmtiyaz aabibi v yam itleri 
Direktörü: l•ımül Girit 

Baaıldıiı 7cr: ARTUN Buımnı 
GntPtıı Billur sobk No. 10 

MuNAKASA GAZETESi 

----. . . . ,, . ,; .. ,, 

Muham. kıymeti 
Lira Kuruş 

4500 00 

230 ()() 

1000 00 

Pey parası 
Lira Kurut 

337 :so 

18 75 

75 00 

Fatihte eaki Dülgerzade yeni Kir· 
mastı mahalleainde Nalbant Demir 
sokağında bermucibi aenet eski 
15, 15fl,15 2,17,19, y~ni 15,15 1,17, 
19,21, ne No. taj 17, 19,21 ,23,25 
No. larla murakkam ve bir aakaf 
tahtında beş odalı iki ev ile ev
lerin altında bir dükkan bir depo 
ve bir garajın tamamı. 
Edirnekapı civarında eski Keçeci 
Piri ve yeni Hatice•ultan mahal· 
lesinin eski Tekke ve yeni Niya· 
ıi Mısırlı sokağında eaki 32 yeni 
50 No.lu ve dört oda bir sofa ve 
bir mutbaktan ibaret ahfap bah-
çeli evin tamamı. 
Samatyada Ağahamamı caddeain
de Hatuniye nam diğer Hacce 
Fatma vakfından 918,44 metre 
murabbaındaki arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 30.6.938 perşembe günü saat 10 
da icra edileceğinden isteklilerin Çenberlitaşta Vakıflar Batmü· 
dürlüğünde Mahlülat kalemine müracaatları. (3564) (*) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l- Şartname ve Projeleri mucibince İstanbulda Paşa

bahçede yaptırılacak R:ıkı fabrik-t ;ı ve a ıa son ambarı 
inşaatı - her kisi birden k:t;>:ıla zuf usuliyle e',niltmeye 
konmuştur. 

il- Rakı Fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 ku· 
ruş ve anason anbarının keşif bedeli ise 14683 lira 03 
kuruş olup cem'an JI 10-tl lira 07 kuruş ve muvakkat 
teminatı 16192 liradır. 

ili- Eksiltme 29.Vl.9.l8 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
Jeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarfların en sreç saat 10 a kadar ml\kbuz mu
kabilinde Alım Komisyonu Başkanlığına verilmiş olması 

lazımdır. 

iV- Şartoame ve Proj eler 16 lira bedel muk:ıbilide 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 
siyle Ankara ve İzmir Baş nüdürlüklerinden almabilir. 

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

VJ - Mühiirlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile in
şaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikasını 
ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflcırın yukarıda yaıılı olduğu veçhile 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar adı geçen Alım 
KomisyoPu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması, posta ile gönderilecek zarfların da bu saatten evvel 
komisyonda bulundurulması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmelt:r kabul edilmez. (B) (3469) 3-6 

• • • 
1 - Kuvvet ve miktarı listesinde yazılı 10.500 adet am-

p~l pazarhkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 4.7.938 tarihine rasthyan pazartesi gUnü 

saat 16 Ja Kabahışta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şube· 
d~n alınabilir. 

lV İsteklılerin pazarlık içiıı tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3637) 2 - 4 

,----------------------·----~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, giinü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınıı icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~ ~ 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrıresmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

Sayfa 3 

CANLI BALI 
·LOKANTA ve GAZiNOSU 

Bu senenin yenilikleri: 

Denize uzanmış genış rıhtım, büyük dans yerı. 

Meşhur vivotoni st 
MARTHA AMATI nin idaresinde 

Temiz Servis -Nefis Yemek - Latif Manzara 
Boiaz içinin en taze ve en nefis balıkları ve 

istakozları her ıaman mevcuttur. 

Geç vakıta kadar otobüs ve vapur 
temin edilmiştir 

TELEFON 32-90 

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

17 - 6 - 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afioa (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert {Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Kut yemi (Millet) 
Peynir beyaz (Froıuage blanc) 
Çavdar (Seiırle) 
Suıam (Seaame) 
.~ısır sarı (Ma'ia jaune) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 

AşaQ'ı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 30 
5 20 
5 28 

30 22 
5 7 50 

14 30 

33 13 

Zeytin yağı l.ci yemeL.lik (Huile d 'ol.) 
Fındık kabuklu (NoiıettesJ 

.t 30 
38 39 -

Güz Yünü 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

" oğlak 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam ,, l " ıcsame) 
Badem içi 
Darı ıara (millet j•une) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
iç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Kaplıca 
Yulaf (Avoine) 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Burcak 
Mercimek (Lcntiile) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya ,, Thrace 
Sansar derisi 

GELEN (Arrivageıl 

Afion (Opium) 

Buğday (Ble) 120 
Arpa (Org .. ) 
Çavdar (Seiglc) 

Un (Farine) 
Mısır (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moh~irc) 
Yulaf (foin) 
Suaam (aenme) 
Kuf yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.l 
Tiftik 
lç fındık (Noia. dec.) 
Razmol 

42 -
30 -
ıs 

32 -

19 50 
9 -

I06 -

50 51 

50 5t -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 115 -
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Ku~ yemi (millet) 
Nohut (Pois chiehe) 
İç fındık (Noiı dec.) 
Un (farin~) 
Susam 
Yapak (Mohaire 1 
lç ceviz 
İç badem (amande) 2 -

DİŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranaen) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 52 
n • Şikago 3 98 
,, ,, Vinipek 4 95 

Arpa (Orge) Anvera 3 81 
Mııır (Mais) Londra 3 81 
Keten t.(Gr.Lin.) n 6 93 
Fındık (noia.) G.HamburK' 46 -

" L. n 45 -

--------.-::.------------------~ 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: G•lata, Perşembe Pa:ı:ar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

~-----------------------------~ 
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MUNAKASA 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 
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• GAZETESİ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabaıs 

Mode 
d'adjudic t . 

Prix 
eılimatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier des Chargeı 

Jours Hcure 

Constrt.1ction-Reparation- Trav . Publicı·MaterieJ de Const~uction-Cartographie 

L' adjudication concernant la conıtruction d'un pa· 
villon iı lzmtr a ete annulee. 

Rep. de 992 m. de chaussee s route Salihli-Borlou 
Constr. chausıce ı route Akhisar-Marmua 

.. 
,, 

caııino et restaurant au bourg Demirdji 
bit. ecole Primairc au villaıe Gumuldjeli 

Publique 

" .. 
3803 07 
3279 04 
2720 31 
6384 81 

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallntion chauffage central au batiment adıninis
tratif Sivas (cab . eh. P . 30) (aj .). 

1 Jabillenıent - Chaussures Tissus- Cu irs. 

Toile pour doublure : 37870 m. 
Chemise& : 2750 p.· Pyjamas: 871 complet 
Flanelles de laine : Y80 p.· ld. en fil d'ecosse : 

2810 p.- Cale9on en fil d'ecosse : 2800 p. 
Diver essuie-mainı. 

Publique 6COO 50 

Pli cach le m. O 23 

" 
Publique 

,, 

A meublement pour Habitation et Bureaux-T~piıserie ete. 

Toile ciree et liooleum. Pli cach 11262 50 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. il Boiı de ıapin (div. dim.). Publique 

JI 

Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 60600 litres. 

Benzine : 50 t.- Huıle pour machine 6, 5 t 

Oivers 

Fil de coton pour eh ussette~ : 3'.l t. (calı. eh. P. 
245). 

Aluminium: 20 t. 
Kelınguerite et aıniante. 

Bourre. 
Vitres. 
Moteur marque Die~el CV 7 - pompe centrifuge 

Provi~ions 

Beurre : 12 t. 
,, : 12 t. 

Vinnde de hoeuf : 2,2 t.- F oin : 88 t. 
Harıcots verts: 15,'4 t. 
Courges: 15400 k. 
Foın: 103350 k. 

" 100920 ,, 
Viıınde d'agneau : 500 k.- ld. de boeuf : 3,5 t. 

" ,, 
de boeuf 

Pain : 49 t. 
,, : 3 t •. 

: 240 k.- ld. de mouton : 1 t .· ld. 
1,6 t. 

Beurrtı : 34 t . (nj.). 
Fromagu blanc : 19 t. 
Haricota vertı : 55 t . 
Beurre, riz, poo.mes de terre, oirnonı ete. (aj.) 
Pain et beurre (aj.). 
Pain pour le penitencier Nevchehir (aj.). 
Provisıon et legumes : 31 lotı (aj .). 
Sucre : 6 t . 
Lait : 40 t.- Yoghourt : 28 t. 

Rnisin secs, beurre el fromage (aj.). 
Provisıon: -46 lots (aj} 
Legumeı: 6 ,, 
Foin : 414 t . 
Vinndc de boeuf : 70 t. 

,. .. ,, chevre ou mouton 
Beurre : 15 t . 

,, : 33350 k. 
Farıne: 30 t. 
Concnssage de bles: 1000 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois de aapin 

,, ,, ,, : 309 m3 
Charbon: 957 quent. 

Pli cach 

,, 

Pli cach le k. 

,, 

,, 

" Publique 

Pli cach 

" 
Gr~ a gre 
Publıque 

" ,, 
" 

Publique 

" 

,, .. 
Gre a gre 
Pli cach 

,, 
Grc a grc 

.. 
• ,, 
" 

Publique 

" Pli cach 

.. 
Pli cach 

" Grc a gre 
Gre a gre 

Publique 

" .. 

1,52 45 

22000 -
18749 

6835 
15031 -

575 -

9600 -
10800 
2640 -
1848 -
770 -
218 75 

2523 -

9500 
5500 -

1507 
15525 -
12950 

15000 -
31682 50 
3600 -

20800 -

285 25 
246 -
204 02 
478 87 

450 -

653 26 
941 92 
509 81 

105 90 

844 69 

590 85 

1139 82 

3658 80 

6510 -
1406 18 

512 63 
1127 33 

35 65 

720 -
810 -
198 -
138 60 
57 75 

104 -
189 50 
164 

80 -

367 50 
225 -
32 -

712 50 
412 50 

594 -

114 -
1164 37 
971 25 

125 -
2376 19 
270 -

1543 -

222 94 
124 -

18 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Vilayet Manissa 

il 

Municipalite Demirdji 
Mouhtar Village Gumuldjclt 

30-6-38 
30-6-38 
20-6·38 
30-6·38 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 28-6-38 

Com. Ach. lntend . lst. Tophane 4-7-38 
Dir. Hyg. l\ssist. Soc. Diaıalorhlou 13-7 38 

il 

" 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankua 
Bueau d'Exp. H.pacha 

13-7-38 

13· 7·38 

6·7-38 

Com. Ach. S.A.T. Monop. Af. du Port 25·6-38 
Mersin 

J Cem. Perm. Muoicipalite lıtanbul 
l Dir. Econom. " ,, 

Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 
f Adm. Gen. Clı . de fer Etat Ank. 
lBurHu Exped. H.pacha 

idem 

" Vilayet Manisa 

Com. Ach. Milit. Vize 

" " ,, Nighde 
Com. Ach. Brigade Edirne 

,, 
,, 
" Command. Maritime Place Forte 
T chanakkale 

idem 

" 
" 

5-7-38 

4-7-38 

6-7-38 

9-8-38 
6-7-38 

6-7-38 
6-7-38 

30-6-38 

3-7-38 
3-7-38 

27·6-38 
28-6-38 
28-6-38 
27-6-38 
27·6-38 
23·6-38 

23-6-38 

22-6-38 
22·6-38 

10 -
10 -
16 -
11 -

14 -

ıs -
ıs 

15 30 

16 -

15 

15 -

16 -

11 

11 
15 

15 
15 
11 

16 -
11 -

13 -
10 30 
15 -
10 30 
15 
10 -

16 -

14 =~o 

10 -
Com. Ach. lnt. Oiarhnkir Danı 1 moiı 

,, An it ara 

" " Vilayet Isparta 
,, Kaisıeri 

Procureur Gen. Nevchehir 
Command. Gendarm. Konia 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 
Dır. Vakoufs lstanbul .. 
Vilayet Seyhan 
Com. Ach . Milit. Bornova 
Com. Ach. Div. Maniısa 

.. ,, 
,, Tchataldja 

Com. Ach. Milit. Viı1e 

.. Bornova 

" " 
Com. Ach. Corps Armee T chorlou 

Dir. ForCtı Tchoroum 
lng. ,, ltchel 

" .. 

5-7-38 15 -
4-7-38 15 -
Danı 1 moin 

1·7-38 

5-7-38 
21-6-38 
27-6-38 
29-6-38 
4-7 38 
5-7-38 
4-7·38 

11-7-38 
6-7-38 
6-7-38 

20·6-38 
24·6-38 

29·6-38 
27-6-38 
28-6-38 

• 

16 -
15 -
15 -
10 
10 -
17 -
17 -
17 -
11 -
11 
10 
16 

14 -
15 -
15 -

Salı 2 ı .6.938 
Ketanda yap. elektrik tesisab (Ketan Beled.) N. 707 
Koyun eti (Tekirdağ Aık. SAK) N. i'IJ 
Ekmek (Ank. Cezaevi Dir.) N. 715 
Meşe odunu (Aık. Fabr. U. Müd.) N. 717 
Torb•hk bez ,, • ,, ,, N. 717 
Sigara klğıdı (İnh. U. Miid.) N. 717 
Arka ç•ntuı (Jandar. Gen. Komut. Ank.) N. 717 
Yün battaniye (DDY) N. 720 
Mahrukat n erzak (Kütahya Vil.) N. 720 
Yoğurt (Ank. Lvz.) N. 720 
Ekmek Ye yoğurt (Kocaeli Cezaevi Dir.) N. 720 
Erzak ve mahrukat ı Bilt!cik Vil.) N. 720 
Külçe kurfun (DDY) N. 720 
Getr (Emniyet U. Müd.) N. 720 
Ahtap ilan levhaları (İzmir Beled.) .\-. 719 
Et (Afyon Kor) .\ : 722 
* Eıki çuval (DDY İzmir) ,,\; 723 
Mahruti çadır (İnhiı. U. Müd.) .\~ 723 
Hela ve pazar yeri inş. (Turgutlu Deled.) .\! 726 
Elektrik malzemesi (Muğla Beled.) .ı\! 726 
inek ıütü ve et (İr;mir Beled.) .\! 726 

A.ı 

Mazot, maden kömürü ve makine yağı (Karabiğa Beled.) \ 
Su aaatı aandığı (Ank. Beled.) .\! 727 D 
Belediye meydanında parke yap. (Trabzon Beled.) .-\! 729 
Belediye binaaı inş. (Altınova Şarbay.) N:. 729 
Süt ve yoğurt (ist. Vakıf.) .\! 729 
'M>z şeker (Ank. Lvz.) .\'; 730 
• Terazi (İıt. Beled.) .\! 731 
Linyit kömürü (Niğde Ask. SAK) N. 732 

* Önlerinde yıldız İfareti olanlar ınüzayedeye: aittir. 

Mardi 21-6-938 
~ 

lnıtallation electrique au bourg Kechan (Municip. Kccha11I 
Viande de mouton (Com. Achat Militaire Tekirdagh) No· 
Pain (Procureur Gen. Ank.) No. 715 k_ 
Boiı de chene (Dir. Gen. Fabriques Milit. Ank.) No. 711, N 
Toilc pour havresacs \Dir. Gen. Fab. Milit. Ank.) No. 71 "'1 
Papier a cigarettea (Dir. Gen. Monopoleo) No. 717 
Havresacs (Com. Ach. Command. Gen. Gendr. Ank.) ': 1 

Couverturu de laine (Chemins de fer Etat) .\! 720 
Combuıtib!e et proviaion (Vil. Kütahya) .,! 720 
Yoghourt (lnt. Ank.) .ı\!: 720 
Pain et yoghu•t (Dir. Penitencier Kodjaeli) ': 7 lO 
Proviıion et combuıtible (Vil. Biledjik) .\: 720 
Ling-ot de plomb (Cheminı d~ fer Etat) .\: 720 
Guetrc (Dir. Gen. de Surete) .\! 720 
Placardı en bois (Municip. fzmir) .\! 719 
Viande (Corps Armee Afion) .\~ 722 
• Sacı en canevas (Cheminı de Fer Eıtatlzmir) .X 723 
Tente. coniques Dir. Gen. Monopoles) ~\! 723 
Conat. vHpasienne et emplacement pour marche (MuniciP 

goutlou) .\; 726 
Articleı elcctriqueı (Municip. Moughb.ı .\! 726 
Lait et viande (Municip. İzmir) '! 72(} 
Mazout, houille et huile pour machine (Municip. Karabig'l 
Cai11eı pour compteurs d'eau (Municip. Ank.) .\:. 727 

1 
Constr. paves pres la bitisse municipale (Munıcip. Trabsoııt 
Lait et yoihourt (Dir. Vakoufs lst.) .\: 729 
Sucre en poudre (lnt. A ok.) :\! 730 
• Buculeı (Municip. İıt .. ) .;\! 731 
Houille (Com. Ach. Milit. Nighde) No. 732 

• Lea aateriıqueı indiquent une vente par voıe de aureoeb 

'' EV i '' 
Tercüme Bürosu 

Her liımndan ve her türlü tercüme işleri ve 1 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şaft 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütediidi' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
H\lsusi tenzilat yapılır 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N· · 
Telefon : 49442 


