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l!lu gün iian oıunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

ş;kll--Mubm. bed-:-:feminat Cinsi - ----
&) Münakasaıar 

İnşaat, TııJT1irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ıldı&-Zincirlikuyu yolunun esaslı tn niri 
at, ve Beyoğlu cihetlerinde yap. yollar {şart. 25 L) 
ulancak kasabasının halihazır harituı tanzimi (temd.) 
emerek istasyonunda yap. göçmen evleri inş . (temd) 
uillide Çuruksuda Sarayköy O\i uıının sulanması 
için ıçılac1k kanal ve sınai imalatı hart. 2u L) 

kapalı z. 17703 36 

n 507453 -
aç. ekı. 1750 -

kapalı z 400008 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

lcktrik malzemesi: 23 kal. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Öıele: 300 k. · kundura malzcme9İ! 34 kalem 
arı vaketa: 5 t. 
oıerikan bezi ve sicim: 2 kal. 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

lan bastırılması 
uhtelif cins ve eb'atta matbaa lcafıdı 
Ayııı Tarihin mecmuaları bastırılması 

eşyaıı, Muşam~a:Hah v.s. 

inema için mobilya 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

azyağı (temd) 
dun kömür ve gaz 

cnzin 
aden kömürü, gaz, odun 
dun, benzin, raz v.s. 
aden kömürü: 175 t. 

Müteferrik 

Di~el motörü: 2 ad. 
undura malzemeıi: 34 kal. (bak mensuc1t sulun .) 
oya malzemesi: 57 kal. 
arangoz malzemesi: 78 kal. 
ütef erri k malzeme: 50 kalem 
atranlı şerit: 600 tekerlek • siyah mücerrit şerıt: 
2000 ad. 

lokomotif için yedek malzeme (şart 425 kr) 

l\amyon ve otobüs lastıği: dış ,250 ad.·iç: 250 ad. 

Ernk, lrı 'ıire . Et, Seb, ... v i 

Sadeya~, tuz, şeker v.ı . 
Saman: 25 t. 
Sı~ır eti: 14 t. 

n " 40 n 

,. n 60 ., 
Kuru ot: 310 t. 

ulgur: 42700 k. 
Kuru ot: 132 t . 
Kepek: 35 t. 
Ekmek (Üsküdar cezaevi için) (temd) 
Kuzu eit: 2 t. • koyun eti: 35 t. (temd) 
Yo~urt: 1000 k. 
Yulaf: 50 t. 
Et, udeyağ, peynir, ıeytin, çay, patates v.s. erzak 
Makarna, sabun, soda, süt, yumurta v.s . 
Ekmelc, un, fasulye, pirinç 
Sabun, soda ve kibrit 
Pirinç, un , patates, arpa . mercimek va. 
Sebze, yumurta, çay, limon, tuz 
Ekmek (temd) 
E:r2ak: 30 kal. 
Sebze: 6 kal. 
Ekınelt (cezaevi için) 
Eualc 

Zeytin: 5,5 t. - :ı.eytinya~: 7840 k . - sabun: 26,2 t. 
ıoda: 8010 k. 

Sadeyat: 50 t. (şart. 3 L) 

....._b) Müzayedeler 

Kauçuk, levha, ağaç undık, şişe, levha deposu, çe· 
kiç, çivi v.s. 

aç . ~ks. 461 25 

aç. ekıı. 918 50 
kapalı z. 11250 
aç. ekı. 135 -

aç. eks. 1995 -
kapalı z. 9690 

n 1280-1 -

aç . eks. 

paz. 
aç. eks. 

,, 
• 
n 

n 2318 75 

kapalı z. 13966 -
aç . eks . 

n 1583 7u 

.. 922 65 

" 
2164 65 

n 1715 -

kapalı z.8SOOJ· l4000 

" 
23500 

paz. 
aç. ekı . 31'2 50 

n 2800 --
kopalı .z. 11200 -

" 
12000 -

n 9300 -
aç. eks. 4889 15 

,, 4950 -

• 1000 -
8760 

kapalı z. 
paz. 

n 
aç. eks. 

,, 
it 

n 

n 

n 

ptız. 

aç. eks. 

" H67 65 
kapah J:. 

aç. eks. 
kapalı z. 

n k. 1 15 

aç. art. 

1327 75 
24048 12 

132 25 

19750 -

34 59 

70 -
843 75 

10 13 

150 
726 75 

961 -

75 -

173 81 

1047 -

- -
118 85 

69 20 
162 35 
128 63 

5500·8240 
1762 50 

23 50 
210 -
840 -
90t -
697 -
366 69 
371 ~5 

78 75 
657 

110 07 

1134 89 

41 25 

Müracaat yeri Gün Saat 

lıtanbul Beledıyeai 7·7-38 15 -

" 12-7·38 15 -
Bulancık Belediyeıi 30-6-38 15 -
Sıvas Vıliyeti 11-7-38 
Nafıa Vekaleti 13-7-38 15 -

Sıh. ve lçt. Muav. Vek U. M. 11-7-38 14 -

Yükı. Ziraat Erst. Roltt. 8-7-38 
Aık. Fabr. Um. Müd. Ank. 12·7·38 
Sıh. ve lçt. Muav. Vek. 11·7-38 

16 -
14 -
14 --

Hudut ve Sah. Sıh. U. M. 

f zmir Belediyesi 
O.O. yol. H . paşa 

Matbuat U. Müd. Ank. 

1-7-38 
11·7-38 
4.7.3s 

16 -
15 -
10 30 

Ank. Havuzbaşı Kızılay kar· 30-7·38 e lr.adar 
Şlıında Ra~ı b Soyul 

Eskiıehir Lv.z. SAK 

Malatya llbaylı2'ı 
Eıkiıehir Kültür Dir. .. 

,, 
n 

fst. C. Müddoiumum. 

lzmir Belediyeı1 
Yüks. Ziraat Enst. Rekt· 

27·6·38 15 -

7 6·38 itib. 1 ay 
1-7-38 10 -
4-7·38 9-10 -
2-7-38 9 -

27-6-38 9 -
8·7-38 14 -

8-7 -38 16 -
8 ·7-38 16 -

Sıh . ve lçt. Muav. Vek. U. M. 11-7·38 14 -
n 

• 
lıt. Telefon Müd. 

Devlet D. yol. Ank. H paşa 

" 

Malatya llbaylı2ı 
lzmir Belediye!'İ 
lzınir Lvz. SAK 
Çanaltkale M .. t. Mvk. SAK 
Maniı11 Tüm. SAi\ 
Bornova Ask. " 
lzmir Lvz. n 

Manisa Tüm. " 
lzQlİr Beledi yeıi 
Üsküdar C. Müddeium. 
Ank . Nümune Haııt. 
Selimiye Ask. SAK 
lstanbul Komut. SAK 
Eıkişehir Kültür IJir. 

n 
,, 

,, 
,, 

Sultanıuyu Harası Müd. 
Malatya Kültür Dir, 
Bornova Aık. SAK 
Gireıun C. Müddeiumum. 

,, Mzmleket Hast. 
İatanbul Belediyesi 

Kırklareli Tüm. SAK 

lst. Gümrükleri Basmüd. . . 

11-7-38 14 -
11-7·38 14 -
9·8·38 15 -

11-8-38 15 30 
25·7-38 15 30 

7-6-38 itib 1 ay 
15-7·38 16 -
7·7-38 15 30 
6·7-38 11 -
7-7-38 17 -
8-7-38 16 -
7-7·38 15 -
7.7.3s ı6 -

15·7-38 16 -
29-6-38 10 -
4·7·38 11 -

24-6-38 15 -
24 6-38 10 -
30·6·38 9-14 -

1-7·38 9·14 -
2-7-38 9·10 -
4·7-38 9·10 -

27·6·38 10 
28·6-38 ll) -

'.l)-6·38 12 -
11·7-38 
4·7-38 15 

30-6-38 14 -
27·6-38 
11-7-38 15 

8·7-38 17 

a) MÜNAKA 

inşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Bulancak Beledıycsinden. 

Açı'< eksi tmeye konnlan kaza merkezinin hala h ızır ha
rita ının alınınasııM i tkli çıkrnarfığmdarı 30.6.938 tarihine 
rastlayan per~embe günii saat 3 de ihale i yapılmak üzere 
15 gün müddetle uzatılmıştır. 

Tahmineıı 50 hektar mezkiın 55 lırktar gayri mr kıııı 
kı::;mın 1 .1000 1 .200 l mik:ya ıııda haritası nlınacaktır. 

Meskı1u kısmın heher hektari 24 gayri me.::ıkfm kısmın 
hektarı t O liradır. 

Muhammen bedeli 1751) lira muvakkat leıniııatı l 32 lira 
25 kuruştur. 

Buna ai<l şartııaınc ve diğer evra · Bulancak belediye· 
::.inde görülür. 

Ek.!:)iltmeye girmek ist•yenlerin bu işi yadahileceklerinc 
dair Nafıa Vt' kaletinden alınmış chliyetn:ııne \e diğer deleğe 
ve yukarıda yazılı muvakkat teminatıle birliktP Bulan
cak b "'lediyesine müracaatları ilan olunur. 

Sıvas Vilayetinden· 

Şarkı~la kazasırıın Gemerek istaS) onunda ııışa rd ilel ek 
e\'velce ilan edilen 452 adet göçmen evinin ilwle müddeti 
uzat.larak 11 temmuz 938 pazartesi gününe talik edılcliği, 

Bu evlere aid ~artnanıedeki müddet 4 ay 19 ~ün için
de bitmesi yani teşrinisani 938 niha •tinde aııtıhtarların le . 
limi icap edecc~i ilan olunur. 

Nafıa VekAletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: Nazilide Çürüksudan Sarayköy 

ovasının sulaması için açılacak kanal ve sınai imaliit, ke
şif bedeli 400008 liradır. Eksiltme 13.7.938 tarihine rast
layan çarşamba günü saat 15 te nafıa vekaleti sular u · 
mum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

İstekıiler eksiltme şarrnamesi, mukavele projesi, bayın· 
dırhk işleri genel şart 'amesi, fenni şartname ve projeleri 
20 lira mukabilinde sular uınum Müdürlüğünden alabilir· 
ler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19,750 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve 70 bin liralık nafıa su i ş
lerini veya buna muadil nafıa işlerini taahhüt edip mu· 
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu ka~il nafıa vekaletinden a · 
lınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek
lif mektublanm yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürliiğüne makbuz ınulrn
bilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez 

• * • 
İst. ve Beyoğlu cihetlerinde yap. yollar Bak: lst. Beled. 

ilanlarına. 

* ... . 
Yıldız·Zincirlıkuyu yolunun tamiri: Bak: İst. Beled. 

Hanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
• • • 

Osram marka ampul alınacaktır. Bak: erzak sütununda 
Afyon beled. ililmna. 

"' "' . 
23 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Bak; Müt. sü· 

tununda Sıhhat ve İçtimai muavenet vekaleti ilanına. 

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

Yüksek Ziraat Enstitü ü Rektörlnğnnden: 

Kurumumuzun ihtiyacı için 300 kilo küçük geyik marka 
sırt kösele ile 34 kalem kunduracı malzemesi açık cksıltme 
suretile satın alınacaktır. 

8.7.938 tarihine ınüsadif cuma günü :saat 16 da Hektur-



Sayfa 2 

lük binasında müteşekkil komi yonda ihale yapılacaktır. 
Muhammen bedel 918,50 ve muvakkat teminat 70 li

radır . 

Fazla izaha~ ve parasız şartname almak isteyenlerin Ens· 
tülü daire müdürlüğiine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Satın Alma Komiayonundan: 

Tahmin edilen bedeli 11250 lira olan 5 bin kilo sarı vaketa 
Aakeri fabrikalar umum müdürlüğü aatın alma komisyonunca 
12.7.937 salı günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin mu· 
vakkat teminat olan 843 lira 75 kurut havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkur rün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
Amerikan bezi ve sicim alınacaktır. Bak: Müt. sütu-

nunda Sıhhat ve İçtimai muavenet vek. ilanına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Afyon Vıliyetinden : 

Merkez ve mftlh11kat huausi idarelerinin muha .. be, arazı, bina: 
kısımlarında 938 yılı için kullanılacak evrakı matbua fartnameai
nin tadili dolay11ile yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 6.7.936 çıu
şamba günü saat 15 de kati ihalesi yapılacatından ihaleye itti
rik etmek istiyenler şeraitin anlamak, pey vazetmek ibere her· 
rün iki tertip için 244 lira 50 kuruşluk teminat akçalarına ait 
banka makbuz veya mektuplarile benber Encümenı Vilayete mü
racaatları. 

izmir Beldiyeainden: 
Belediyenin 938 mali yılı içinde neşredeceti tahmini 20 bin 

utar ilin başkatiplikteki şartnamesi Vf!Çhile açık eksıltmeye ko· 
nulmuştur. Bedeli muhammen beher aatırı dokuz buçuk kurut 
hesebile 1995 liradır. İhaleai 1.7.938 cuma ııünü aaat 16 dadır. İş· 
tirak etmek iateyenler 150 liralık munkkat teminat makbuzu Ye
ya banka teminat mektubu ile aöylenen gOn ve saatte encüme· 
ne relirler. 

Samıun Belediyeainden: 
Belediye hesap işleri daireai için nümuneıine röre yaptırıla· 

cak 38 kalemden ibaret makbuz, eedvel ve saire afağıdaki eaas
lar daire.inde açık ekailtmeye konulmu9tur. 

Bastırılacak defter, makbuz, cedvel ve aairenin muhammen 
bedeli 550 liradır. 

Muvakkat teminat akçasJ 41 lira 25 kuruştur. 
ihale 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encü· 

meni huzurunda yapılacaktır. 
Umumi ve hususi şartname ile mukavelename auretleri Sam

ıun ltelediyHi hesap itleri mGdilrltlğilnde fÖrebUirler. 
ihale 2490 1ayıh kanun hükllmlere yapılacaktır. 

Dulet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 9690 lira olan 5 kalem muhtelif cıns ve 

eb'atta matbaa kağıdı ll.7.1938 Pazartesi ııünü saat 15 de Hay
darpaşada gar binaaı içindeki satınalma komisyonu tarafından 

kapalı zarfa usulile aab;s alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti veaaik 726 

lira 75 kurutluk muvakkat teminat ve reımt ıazetenin 1.7.937 T. 
3645 No. lu nüıhuında intişar eden talimatname daireainde alın 
mış ehliyet vesikalarını muhtevi teklif zarflarını ekailtme günü 
aaat 14 de kadar komisyona vermeleri lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Matbuat Umum MüdOrlütünden: 
Ma\bu.t uıaum müdürlüğü Ayın Tarihi adlı mecmualarla altı 

halk kitabını kapalı zarfla ekailtmeye koymuştur. 
Mecmuaların her biri bin yüzer, kitablar ikiter bin tane buıla

caktır. 

Kitap ve mecmuaların tahmini bedeli 12.804 ve muvakkat te
minat 961 liradır. 

Şartname, Ankarada matbuat umum müdürUltünde paraaız 

olarak verilir. 
Kapalı zarfla ekailtme 4.7.938 gOnl saat t0.30 da Ankarada 

Dahiliye Vekaleti bi naaındaki matbuat umum müdürlütünde ya -
pılacaktır. 

Mobilya, t:y ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s 
Mobilyacılara 

Anlcarada Havuzbaşında yapılmakts olan ıinemanın bin kişi · 
lik mobilyatını eylul iptidasında teslim etmek üzere yapmata 
talip olanlar reıimlerile temmuzun aonuna kadar Ankarada Ha
yuzbatında Kızılay karşısında Ratıb Soysal yazıhanesine müra
caatleri. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

F:ski:.:ehir Levazım Amirlıği Satınalma Komisyoııundaıı : 

l :-ıta iyora ıle Mtihimat depo u arasında yapılacak muhi
ınat rıaklıyatının 31 mayıs 939 sonuna kadar nakliyesi açık 
eksiltme ıle isteklisine vcrılecektir. 

Eksıltme 27.6 938 pazarte::ı i g iınu saat l5 tedir. 
Şartnamele r hergün komi yonda göriilehilir. 
l\1uvak kat teminatı 75 lirad ı r. 

lstt- klil erın eksiltme glinü E: kişehir levazım Amirliğinde 
satınalma komisyonuna gelmeleri . 

MÜNAKASA GAZETESi 

Bitlis lnhiaarlar Bat Mtldürlüğünden: 
Tuzun Nakledilecek Muham.. Muvak. 

Gönderilecek tuzun miktarı bedeli teminatı 

sevlıedilccek mahal ton L. K · L. K. 
Hozyar Bitliı 20 20 3() 

Serhal Çalemerik 79 60 356 
Yukarıda miktarı muhammen bedelleri ve mukavvat teminat· 

ları yazılı oldutu üzere hozyardan bitliae ve urhalden çölem•
riıe ıevkedllecek tuzlar 1 t .6.938 tarihinden itibaren açık eksilt
meye konulmu,tur. Şartname hergün Siirt inhiıarlar satış şube
ainde görülebilir. ihale 27 .6.938 tarihin~ müaadif pazarteıi günü 
saat 8 de ııra ile ihalHi yapılacaktır. isteklilerin muayyen vakıtta 
teminat muYakkate makbuzlariyle komiıyonumuza müracaatları 
ilin olunur. 

Samaun inhiaarlar Botmüdürlütünden : 

Şartaameıine batla llatede iılmleri yazılı mahallere 938 mali 
seneal zarfında sevk olunacak tahminen 300,000 kilo tütün .,.. 
ıiıara içki ve bilcilmle 

0

levazım vesairenin yapılan münakaaaaın
da verilen fiatlar haddi liyıkında görülmedetinden 27.6.938 tari
hine kadar münakaaa uzatılmıştır. Taliplerin bugüne raalıyan pa
zartHi günO ıaat 14 ele BatmildürUikte mOtetekkil komiıyona 
yüzde 7,5 pey akç~lerini hamilen miıracaatları ilin olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yagiarı v ·..!:... 
Devlet Demiryolları 7 inci işletme Müdürliltünden : 

140 ton çam odununun aatın alınacaj'ına dair 5.6 938 tarihin- 1 

de yapılan münakaaa feshedilmiş oldutundan bu kerre yeniden 
açık ekıiltmeye konmuttur. 

İşletmemizin ihtiyacı olan 140 ton faryaplık çam odunu açık 
ekıiltme ile aatın alınacaktır. 

ihale 6.7.938 çarşamba günü s!lat 15 de Afyon şehir iatasyo
nund .. itletme bina11ndaki itletme komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1400 lira olup muvakkat teminat 105 li· 
radır. 

Talip olanların 2480 aayıh kanunun 2 inci maddeainde yazılı 
ikametrlh, Ticaret Odaaında mukayyet olduğuna dair aldıtı ve
ıikalarla birlikte Afyon veznesine yatıracakları muvakkat temi· 
nat akçaaına ait alacakları makbuzla tayin olunan giln ve saatta 
komisyona müracaat etmeleri lizimdır. 

Bu babdaki şartname komisyonla Uşak, Çekürler, Banaz, Dö
ter ve Aliyunt iataayonlarından meccanen alınabilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Dikimevleri için 800 kilo kalın makine yatı mCiteahhid nam 

Ye hesabına 28.6.938 sah günü aaat 15 te Tophanede satın alma 
komisyonunda açık eluiltme ile alınacaktır. Tahmin ltedeli be
her kiloıu 16 kurutlur. lık teminatı 10 liradır. 

Afyon Vilayetinden : 
Nafıa idaresi ihtiyacı itin alınacak 1586 lira 50 kuruş tahmini 

bedelli motorin, vakom, ga:r, beazia, çakmak fitili, üıtübü, gres 
29.6 938 tarihinde ıaat 15 te daimi encümeni ihale edilmek üzere 
açık uıulle ekailtmeye konuldu. Şartnameler Nafıa idaresinden 
alınabilir. Muvakkat teminat 119 liradır. İateklilerin daimi tıncü· 
mene müraca&tları. 

lstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Merkez Adliye daireai için satın alınacak 175 ton 

marinlave maden kömürü açık f'kailtmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli beher tonu yerine teılim 1325 kuruştan 

2318 lira 75 kurut olup muvakkat teminatı 173 lira 81 kuruştur. 
latekliler şartnameyi tatil günlerinden maada hergün Sirkeci

de Aşirefendi ıokağında 13 nunıarada latanbul Adliye Levazım 
daireainde rörebillrler. Ekıiltme S..7-38 cuma günü saat U Adliye 
LeYazim idaresinde yapılacağı ilin olunur. 

• • * 
Gaz yağı alınacaktır. Bak: erzak sütununda Malatya 

ilbaylığı ilanına. 
• • * 
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~u i'e fİrmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiti nıaik .e 
282 lıralık muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını ek•dt

me günü aaat 14 e kadar komisyon-. vermeleri lazımdır . 

Bu i,e aiti şartnameler Haydarpaşada rar binaaındaki koaai•" 
yon tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. 

Aakeri Fabrikalar Umum Mi!ıdürlütünden: 
6000 Paket 5,5 X40 mm· kulp vidaaı 
6000 ,, 50 X3,5 mm. kutak vidaaı 
2500 kilo perçin çivisi alınacak 
Tahmin edılen bedel 5930 lira olan yukarda miktarı ye ci_. 

yazılı malzeme aakeri fabrikalar umum müdürlüttl Ankara ,.tr 
nalına komiıyonunca 14.7.938 perşembe günü aaat J l de ka,... 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda' 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 444 lira 75 kurufU ~ 
teklif mektublarını mezkür günde 1aat 10 na kadar komi•J; 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarala k1tnunun 2 n 3 111; 
delerindeki veaaikle mezkur ıün ve aaatte komiayona müracaat 
ları. 

lzmir Belediyesinden: 
Belediye mezbaha idaresi için alınacak birisi 150 beyıir difet' 

25 beygir kuvvetinde ve dizel siıteminlle 2 adet motör kap.ıa 
zarfla eksiltmeğe konulmuştur. Mali ve fenni prtnameai maki., 
Ye elektrik mühendiıliğinden ücretsiz olarak tedarik olunur. 
Tatradan iatiyenler poata ücreti göndermelidirler. Her iki -" 
törün muhammen bedeli 13966 lira olup muvakkat teminat ~ 
tarı 1047 !iradır. lhaleıi 8.7.938 cuma günü uat 16 da beledi,. 
encümende yapılacaktır. 

İştirak edecekler 2490 aayılı kanunun tarifi dairesinde baJd" 
lanmıt teklif mektublarını ihale tarihi olan 8 7.938 cuma ,ati 
ıaat 15 e kadar •ncümen reiılitine vermelidirler. 

Harita Genel Direktörlüj'iinden: 
Harita genel direk. ihtiyacı için 14 adet lnvar cetveli 30 adtl 

Golyenin sürgülü hesap cetveli , 27 adet Deklinatuvar açık ell" 
ailtme ile alınacaktır. Eksiltme Cebecide Harta Gn. Drk. bin..,... 
da 4 temmuz 938 pazartesi günü aaat 15 le yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 980 lira, muvakkat teminatı 73 lira 50 klf' 
rut olup makbuz veya banka mektubu kabul olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut .,.. Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Ke,if tutarı Muvakkat teminat 
Malzemenın cinıi Lira K. Lira K. 

Amerikan be:ai ve ıicim 2 kalem 135 lO 13 
Elektrik malzemesi 23 ,, 461 25 34 59 
Boya malzemeıi 57 ,, 1583 70 118 85 
Marangoz malzemeai 78 ,, 922 65 69 20 
Mliteferrik malzemesi 50 ,, 2164 65 162 3S 

Yukarıda cinai, ketif bedeli ve muvakkat teminatı yazılı aa•l 
zeme ayrı ayrı açık elcailtmeye konulmuftur. İhale 11 teııuo"' 
938 pazartesi günü saa t 14 de umum müdürlük aatınalma ko .. il' 
yonunda olacakhr. Liıte ve şartname parasız olarak ayniyat 111•· 
haaibi meaullütünden alınır. 

latanbul Jandarma Satınalma Koıniıyonundan: 
Tahmin B. ilk te.,.. 

Miktarı ve cinı i lira k. lira k. 
300 k. ıoda, 200 k. sabun 200 k. parafin 152 00 11 30 

2300 m. silindirlenmiş kanaviçe 460 34 50 
235000 adet çinko düj'me 235 17 63 
Yukarıda ve iç kalemde gösterilen malzeme iıtanbul Gedik• 

paşadaki jandarma satın alma komiıyonunca 28 haziran 938 ••11 

ıünü H&t 10 dan 12 ye kadar ayrı ayrı pazarlıkla satın abıa•• 
caktır. Nüm1,1ne ve evaaf her ıün komiayonda rörülebillr. 

*. 
34 kalem kundura malzemesi alınacaktır. Balr Mensucat ıOttr' 

nunda yükaek Ziraat enatitüaü Rek. ilanına. 
• • • 

iç ve dış liatiti alınacaktır. Bak: D. D. Y. illnlarına. 

Benzin ve ıaz ahnacakhr. Bak: erzak sütununda Afyon Erzak, Zahire, Et Vt Sebze: 
beled. ilanlarına. 

• 
* * 

Odun kömür gaz alınacaktır. Bak Eskıtehir ~ült. direk. ilin· 

larına. 
• • • 

Maden kömGrü odun benzin ve gaz alınacaktır. Bak: erzak ıÜ · 

tununda Eıki9ehir kültür direk. ilanlarına. 
• ... . 

Banzin, fa& alıaacaktır. Bak : Erzak sütununda Bak: Balıke

ıır Villyeti ilanına. 
• • • 

Mete odunu alınacaktır. Bak: Edirne kültür Direk. ilanlarına. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 1003 lira 28 kuruş oıan on ıekiz aded 
6X2000 X 1000 m m eb' adında demir leYh.a, 2000 kilo l O m m yu· 
varlalc demir ile 5000 kilo 5X55 m m veya 6X50 lima demiri 
7.7.938 pertembe günü tıaat 10,30 da Haydarpa9ada gar binası i
çindeki aatın alma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile aahn 
alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve 75 
lira 25 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme ıünü 
ıaatine kadar komiayona müracaatları lizımdır. 

Bu işe aid ıartnameler Haydarpafada gar binaaındaki komis
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* • • Muhammen bedeli 3760 lira olan 40 aded 7 ,00 - 20 lik 
dıt kamyon ve otobüı lastiği ile 40 aded iç liıtik 7.7.938 per
ıembe f(inü saat 15 te Haydarpaşa war binaaı içindeki Satınal

ma Komiıyonu tarafından kapalı zarf uıulile aahn alınacaktır. 

Burnova Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 
Kabak Fasulya Patlıcan Bamya Yeşil biber Doınattf 

kilo kilo kilo kilo kilo kilo 
1035 4600 4715 3450 3000 s.aoo 

Bornovadaki birliklerin ihtiyacı için yukarıda cina ve mik~ 
yazıla 6 kalem yaş ıebze açık eksiltme suretile münakaaaya kol"' 
muştur. 

lhaleai 4 temmuz 938 pazarteai rünü aaat 15 te Bornoya ,, 
keri aatınalma komlıyonunda yapılacaktır. 

Bu altı kalem aebzenin umum tahmin tutarı 1467 lira 65 kd" 
ruf olup muvakkat teminatı 110 lira 7 kuruştur. 

Şartnameai herıün komiayonda ıörülebilir. 
isteklilerin bildirilen srün ve aaatte muvakkat teminatlaril• 

birlikte Bornovada aıkeri aatanalma komiıyonuna relmeleri il,_ 
olunur. 

* * • Sökedeki süvari alayı hayvanlarının ihtiyacı için O~ 
ayda ve on taksitte alınmak üzere 310 bin kilo kuru ot 
alay :;atınalma komi:;yonunca ve kapalı zarfla eksiltıne11 

korıulmu:ttur. 

Eksiltme 8 .7.938 cuma günü saat 16 da alay garniıO" 
ııunda yapılacaktı r. 

Alıııacak otun tutaıı 9300 lira olup ılk tf mmatı ffJ1 
liradır. 

1 tck hleriıı teklif mektııh ları nı ek"iltme saatinden bir s' 
at evveline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır . 

Şartname hergun öğleden sonra komi::ıyonda g(iriılebılit 
lstt:klilcrin tay7n eJilen gün ve s11ati nden erı. az bir sat' 

ev\el t~ldıf ve il k tt· nıiııatlarını mal sandıklarına yatırdikl•' 
rma da ı r "'andık makhuziarı le veyahut banka mcktuhlaril• 
ala} satınaJına komisyonuna müracaat etmeleri ıliln olunu! 

... 
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Edirne Kültür DiTektörlütünden: 

Cinai 
lt1nek 
oyun eti 
1tır eti 
de yağ 
Ytin yat 

eker 
il 
irinç 
llZ 

&aulya 
but 

azı çoğu 

kilo kilo 
33000 36000 

2000 4000 
2000 4000 

800 1200 
800 1200 
800 1200 
500 800 
600 900 
400 600 
400 800 
400 800 
400 800 
300 600 
200 500 
100 200 

Tahmin yüzde 15 
bedeli teminat 

lira kr. lira lu. 
10 540 
40 240 
35 210 
10 198 
55 99 
26 47 
18 22 
28 38 
5 4 50 

15 18 
12 14 50 
26 31 50 
16 13 50 
18 12 50 
22 3 60 

4 8 3 50 4 50 
600 800 35 42 
500 800 45 54 
300 500 15 il 50 

1,5 22 50 
10 12 

5000 10000 
400 800 

adet 

600 1000 16 24 
10 200 400 20 12 

500 800 40 48 
200 300 12 5 50 

40000 60000 1,20 108 
4000 6000 4,50 40 50 
500 800 5 6 

2000 5000 20 150 
20 30 10 o 45 

•ne 20 30 10 o 45 
ıyar adet 2000 5000 10 75 

an yetil 200 3UO 4 2 
•yat soğan 800 1500 

Köy eğıtmen kursunun dört aylık ihtiyacı olan cina ye mik
rları yukarıda yazılı erzak 14.6.938 taribindea itibaren 15 gün 
iiddetle eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 'Şeraitini anlamak is· 
Jenler Kültür direktörlüğüne müracaat eylemeleri ve talihlerin 
ale wünü Kültür direktörlatü ,de mütetekkil eksiltme komiayo
tana emanet makbuzlarile birlikte bat vurmaları il&n olunur. 

Tekirdai Daimi Encümeninden: 

15 gün müddetle ilan edildiği halde talibi zuhur etme· 
en Memleket hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 5 
in kilo süt talibine ihale edilmek üzere 1 O gün temdit 
dilmiştir. 
Sütün muhammen bedeli 14 kuruştur. Muvakkat temi· 

atı 53 liradır. 
ihalesi 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te Vilayet da· 

rni encümeninde olacaktır. İstekli olupta şartnamesini oku
ak isteyenlerin hergün daimi encümen kalemine mftra· 

aat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
* • * 15 gGn müddetle ilin edildiği halde talibi zuhur etme
en memleket hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 4 bin 
ilo Yoğurt isteklisine ihale edilmek üıere 10 gün tem
iı edilmiştir. 

Yoğurdun muhammen bedeli 17 kuruştur. Mu•akkat 
eminah 50 liradır. 1 

ihalesi 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te vilayet daim 1 

tıcümeninde olacaktır. Şartnamesini okumak istiyenler 1 
ergün daimi encümen kalemine müracaatları ilin olunur. 

**.Memleket hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 4bin 
ilo erkk koyn etine zuhur eden talibin verdiii fiat had 
ilayık ~örülmediğioden işbu açık eksiltme 10 gün tem
it edilmiştir. 

Etin muhammen bedeli 50 kuruş olup muvakkat temi
ah 150 liradır. 
ihalesi 27.6.938 pazartesi günü saat 15 te vilayet daimi 

ncümeninde olacaktır. 

Şartnamesini okumak isteyenler hergün daimi Encü· 
en kalemine müracaat edebilirler. 

• * • 15 gün müddetle ilan edildiği halde isteklisi çık
ıyan memleket hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 7 
in kila ekmek isteklisine ihale edilmek ~zere 10 gün 

emdit edilmiıtir. 
Ekmeğin muhammen bedeli 10 buçuk kuruştur. Muvak· 

at teminatı 79 liradır· 
ihalesi 27.6.9"8 pazartesi günü saat 15 te Vilayet dai· 

i encümeninde olacaktır. 

lımir Belediyesinden: 
Karşıyaka tramvayları hayvanlarının 938 mali yılı ihti

Yacı için satın alınacak 35 bin kilo arpa beher kilosu 4 ku· 
uştan 1400 lira muhammen bedt>Jle ve baş katiplikteki şart- ı 
amesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 15.7.938 

cuma gtinü saat 16 dadır. İştirak etmek isteyenler 105 Jira-
ık muvakk&t teminat makbuzu veya banka teminat mek- ı 
ubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelirl~r. 

Seyhan Vilayeti Daimi Eacümenınden : 

Kozan Memleket haatanesinin 1 6.938 tarihinden 939. yılı ma· 
ııının ıonuna kadar bir aenelik ihtiyacı olan 42 kalem erzak 
eıaire prtnamelinde ve açık eksiltme uıuliyle ahnmuı için ta
io edilen günde istekli çıkmadıtından açık eksiltme meddeti 

ıenesi haziranının 29 uncu çar,amba günü aaat l 1 e kadar 
ıatılmıthr. Talip olanların mezkur günde Vilayet Daimi Encü· 

"•nine gelmeleri, ,artnameıini görmek iatiyenlerin de Vilayet 
&ıbbat Müdilrlüj'üne ve Koxan baataneeine müracaat etmeleri 
llia olb11ur. 

MUNAKASA GAZETESi 

Kırklareli T 1'men Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 senesi ma~i yılı ihti
yacı için 840000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 3 
kuruş 50 santi n olup ilk teminatı 2205 liradır. ihalesi 11 
temmuz 931 pazartesi gftnii saat 17 dedir. İstekliler tart
namesini 200 kuruş mukabilinde satın alma komisyonun· 
dan alabilirler. 

• * • Kırklareli tümen birliklerinin 938 senesi mali yılı 
ihtiyaçları için 1200000 kilo yulaf kıpah zarf usalile ek· 
siltmeye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiah 6 
kuruş olup ilk teminatı 4850 liradır. ihalesi 4 temmuz 38 
pazartesi günü saat 17 dedir. isteklilerin t•rtnamesini 100 
kuruş mukabilinde satın alma komis ·onundan alabilirler. 

Kayseri C. Müddeiumumiliğinden: 
Asgari 67 bin, azami 83750 kilo Kayseri Cezaevinin 11 

aylık ekmeği kapalı zarf ile münakasaya konmuştur. Miina· 
kasa 1 temmuz 938 c•ma günü- saat 16 da yapılacaktır Mü
nakas:-ıya girecekler ihale gününden evvel 471 lira teminat 
akçesini ma)sandı~ına yatırıp sandık makbuzile birlikte Ti· 
caret Odas•na kayıdh olduğuna dair vesika ile teklif mek
tubunu da birlikte ihale günü saat 15 e kadar Kayseri C, 
Müddeiumumiliğine vermeleri ve şartnameyi bedelsiz olarak 
Kayseri c~zaP.vİ müdftrlügünden istemeleri ve İstanbul Ad
liye levazım dairesinde mevcud şartnameyi da isteklilerin ta
til günlerinden maada hergıin görebilec~kleri ilan olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Karaman eti 100800-120500 40 ) 
Dağlıç 75000 - 75000 47 ) 
Kuzu 23800- 31800 47 ) 9049 
Sığır 53000 63600 35 ) 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede İ:;tckli çıkm~yan Sıhhi 
müe:sseısclerin 1938 mali yılı umum et ihtiyacı yeniden ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İctimai Muavent>l Müdür
lüğü binasında kurulu Komisyonrla 6 7f.J'38 çar:?amba günfi 
saat 16 da yapılacaktı ·. Muhammen fiat, muvakkat ~aranti 
yukarıda yazılmı~tır. Şartnamesi 603 kuruş mukabilind;} her· 
gün Komisyondan alınabilir. 

fzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Ezinede kıt'a aıkeriyeye ihtiyacı için 40,000 kilo sıtır eti illa· 
palı zarfla satın alınacıktır. 

~ığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 11200 lira biçilmittir. 
llaaleai 6.7 938 ça.rfamba günü saat 11 de Çanakkale Mıt. Mv. 

satıaalma komiayoauada yapılacaktır. 

isteklilerin ihaleden bir saat uvel teminat akçaları olan 840 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki veHik ile 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Salihlideki kıtuhıı ihtiyacı bulunan 14000 kilo ııtır eti 

veya burulmut erkek keçi eti açık eksiltme ile münaka aaya ko
nulmuştur. Münakaaası 7.7.93~ perşembe gGnl aaat 15.30 dadır. 
Her iki cins etin tahmin bedeli 2800 liradır. Muvakkat teminatı 
210 lira~ır. Şartnameal her gün tümen satan alma komisyonuada 
görülebilir. isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları lazımdır. 
Her iki cins ete talipleri tarafından verilecek fıatlardan ba~iai 
ucuz ise o cina et alınacaktır. 

Münakasaya ittirak edecekler teminatı muHkkdalarile birlik
te münakasanın icra kıhnacatı belli ol.a güa ve saatta Mani
sade tümen aatınalma komiayonuna mürecaatları. 

Afyon Kor Satmalma Komisyonundan 
Afyon warnizonundaki kıtaat ve miieaeaatın ihtiyacı ıçın a

şağıda cins Ye miktarlan yazılı S kalem sebze açık akailtme ile 
alınacaktır. Eluiltme 5 temmuz 938 Hb günü Hat 14 de Japı· 
lacaktır. 

Sekiz kalem aebzeye ayrı ayrı tahmin edilen fiabn tutan 2801 
lira 25 kuruttur. Muvvakkat teminat 172 lira 60 kuruttur. 

Seb.zP.nin e~aaf ve ıeraitile buna ait mufaual malQmat edin
me-k iateyenler hergün :neaai zamanında ve iateklilerin de ihale 
günü olan belli ıaatta teminat makbuzlarile kor. aatınalma ko
miayonuna gelmeleri. 

Kilo 
8000 
6000 

10000 

taze faıulye 
Taze kabak 
Patlıçan 

4009 Bamya 
4000 Patates 
6000 Tomatea 
2500 Yetil biber. 
6000 Taze ıotan 

• • • Afyyon garnizonundaki kıtaatın yıllık ihtiyacı olan 10 ton 
1ade yağı kapalı zarfla ekıiltmeye lconulmuttur. Ekıiltme 8 lem· 
muz 938 cuma günll aaat 15 dedir. 
Sade yatının beher kilosuna 95 kuruı fiat tahmin edilmiftir. 

Muvakkat teminat 712 lira 50 kuruttur. 
Sade yatının evsaf ve teraitini Öj'renınek iıtiyenler her mesai 

ırünlerinde ve iıteklileriode teklif mektıablarile l»irlikte teminat· 
larını kanunun tarifatı dahilinde ihaleden bir aaat evvel komiı
yona vermeleri ilin olunur. 

Giresun Cumhuriyet Middeiumumilij'inden: 
Merkez ceza eviniD 15.6..9.18 den mayıa 938 sonuna kadar 11 

aylık ekmek ihtiyacı 15 ıün müddetle kapalı zarf uıulile mGna. 
kaaaya konulmuttur. lıteklilerin teraiti anlamak üzere ceza evi 
müdürlüğüne ve ihale 1rlnü olan 30.6.938 pertembe rilnl Hat 14 
de yüzde 7,5 depozito akçeıile C. M. U. lik dairuine ıelmeleri 
ilin olunur. 

Sahife 3 

Gireıun Memlekel Aaataneıinden: 
Hastanemizin 938 Hneal late ve 1&lre1i encilmeni daimi vili

)'et kararile 27.6.938 ıünilae tesadüf eden pazarteıi rünü ihale 
si icra edileceğinden talip olanlar yüıde yedi buçuk kurq depo
zitoıunu vermek ıureti\e encüme11i daimi vilayete mürac.ıat eyle
meleri ilin olunur. 

Diyarbakır Askeri Sahnalma Ko niayonu Batkanhğnadaa 
Cinsi Miktarı kilo mubam. 8. Muvakkat teminat 

aıA'ır koyun keçi eti ~ 4400 lira 330 lira 
lbaleai 4 7.938 saat 11 de yapılacaktır. (BeytÜH•ba p garnizonu içi• 
•ıtır koyun lceçi eti 8000 16 O 120 
lhaleıi 4.7.938 ıaat 11 de yapılacakbr. (ffakklrı pmizoau için) 

Yukanda yazılı blrlilderln senelik ihtiyacı olan etin wöaterilea 
gün Ye aaatte açık eltailtme ıuretile ihaleleri Beytüttebap Hudut 
Taburu aatınalma komiayon11nda yapılacaktır. İstekliler b.er vakit 
mesai gün ve uatlerlnde .. rtıaamesiai komiıyonda görebilirler. 
İhale gününde teminatlarile birlikte komiayona müracaatları ilin 
olunur. 

Samıun Villyet Makamından 
Tutarı Muvakkat teminatı Muhammen Miktarı Cinai 

Lira Lira Bedeli lır. 
2858,95 214,35 9,25 309000kilo 2ici ekmek 

Memleket ve Zühreviye haatanelerinia 1938 mali yllına ait yu· 
kanda cim ve miktarlan ve muha111mea bedelleri ve muvakkat 
teminatları J•zılı Ekmek ihale eJilmek üzere 30 Hazira11 1938 
Peqembe wünii aaat 15 ele paaarhta koaulmqıur. 

ihale 2490 aayılı kaauıun biiki•leriae ıöre vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin •t•tıdaki vesikaları ibraz etmeleri 
tarttır. 

Cari ıeae içinde ticaret ocluında kayıtlı buluaduldarma dair 
vesika. 

Ekailtme ıartnameleri vilayet encümen ka1emindedir tafsilit 
almuk isteyenler berwüa wörebilirler. 

Manisa Tümen Satanalme Komisyonundan: 
Turıutludaki kıtaat bayvanatanra ihtiyacı bulunan 13200 kilo 

kuru ot açık ekıiltme ile münalcaaaya konulmutlur. Münakaaaaı 

7. 7 .938 pertembe günü aaat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 4950 liradır. Muvakkat teminatı 371 lira 25 lku· 

ruttur. Knru ota ait tartname berrin Manisada tümen satıulma 
komisyonunda görülebilir. lıleklilerin ticaret odasında kayıtlı ol• 
maları lazımdır. 

Münakasaya ittirak edecekler teminat muvakkatalarile birlikte 
icra kılınacatı belli olan gün ve saatta Maoi1ada tümen aahnalma 
komisyonuna müracaatları. 

• • * Maniaedaki kıtaatın ihtiyacı bulunan 60 bin kilo ... tır eti 
veya burylmuş keçi eti kapalı zarf uaulile münakaaaya konulmq
tur. Münakaıası 7.7.938 pert•mbe rüaü aaat 17 de dir. Her iki 
cina etin tahmin bedeli I~ bin liradır. 
Muvakkat teminata 900 liradır. Verilecek teklif mektubumda ber 
iki cins ete fiat teklif edilecek bualardaa 11cus olan et alınacak 
tır. Şartnamesi her wü• tümen abaal•a komiayon11Dclıı wörüle· 
bilir. Eksiltmeye girecekler ticaret oda11 kaydlı olmaları lia:ımd&r. 
Münakuaya ittirak e:l~celder b'dif 11~~<t11~ ;a rı:ıı k t ıı ı.ı ı t ui· 

fatı daireainde hazırlayarak ihale uatıadaa bir saat ezvel Mani· 
sada tümen tiimen aatınalma komisyonuna Yermeleri. 

Üsküdar C. Müddeiumumilitinden: 
Üsküdar Cezaevi mabkGm ve me' kuflarının haziran 938 tari· 

binden 31 mayıs 939 tarihine kadar bir ıene zarfında verilecek 
ekmeğin kapalı zarila ekıiitmiye koauldutu 22.6.938 çarıamba 

günü Hat 13 o arak tayin ve olveçhile ilin edilmai bildirilmit 
iken Tan ve Cumhuriyet ırazetelerinde ihale fÜail ve ıaati ilin 
edilmediti görülmüt olmaa!ndan bizzarure ihalenin bir hafta ıon · 
ra 29.6.938 aaat 10 a bırakılmHına karar verilmittir. 

Muhammen bedel 7760 lira olup yibıde 7,5 tu hesabile muvak
kat temiaat 657 liradar. 

Fazla izahat almak istiyen talihlerin tatil gün ve aaatleri baric 
olmak üzere bergün Ü ıküdar cezaevi Müdürlüğüne müracaatla 
tartnameyi g&ebilecekleri ilin olunur. 

Cinai M. Bedeli ilk teminatı Ek. tekli Ek. tarihi Saab 
Ton Lıra Ura 

Yulaf 240 J 2000 900 Kapalı zarf 7 temmuı 938 11 

" 
360 18000 1350 tJ " ,, 360 18000 1350 ,, 7 

" 
" 480 26400 1980 " 8 ,, 

" 480 24000 1800 " 9 ,, 
,, 720 BlOO 2700 " 11 " 

16 
il 
16 
il 
16 

Temen birlikleri ibti7acı olan yukArıda yazılı altı kalem yulaf ayrı 
ayrı ihale edilecektir. Şartnameyi okumak istiyenler berwün mü
nakasaya ittirak edec1:lderin 9.i8 aeaeıine aid Ticartet Odaıı ve· 
aikalarile birlikte ihaleden bir ıaat nvel LOleburıazda Sabnalma 
komiayoauna müracaatları. ----

Kırklareli Timen Satıulma Komiayonundaa : 

Kirklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için 50000 kilo Hde
yatı kapalı zarfla ekailtmeye konulmuftur. Kilosunun muham· 
men fiatı 115 kurut olup ilk teminata 4125 liradır. lbaleai 8 tem· 
muz 938 cuma 1rü11il aaat 17 dedir. latekliler ıartnameeini aoo ku
rut mukabilinde Satınalma Komiayonuadan alabilirler. Talihlerin 

lzmir Belediy....ınden 
Karfiyaka tramvaylarının 93' ma_Ü yılı ihtiyacı için satın alına· 

cak 25000 kilo saman beber kilosu bir kurut 25 santimden 312 
lira 50 kuruf, muhammen bedelle ve batkitiplikteki ıartnamesi 
veçhile açık ekıiltmete konulmuftur. İhalesi lS-7-938 cuma pnü 
saat 16da dır. lıtirak etmek iıteyenler 23 lira 50 kurnıluk muvak· 
kat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ıelirler. ----Selimiye Askeri aatınalma Komiıyonunclan 

Haydarpa,a aakeri hastaneai ihtiyacı için 1000 kilo yoğurt pa· 
zarlıkla alınacaktır. 

Pazarlık 24 haziran 938 cuma günü saat 15 te Selimiye uker· 
lik dairesi binasındaki Tümen Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
Pazarlık sonunda takarrür edecek fıat üzerinden yüzde IS temi· 

nat derhal tümen muhasebe vezneıine yatırılacaktır. 
Yoturda aid evsaf ve pazarlık prtnamesi komisyonda görülebilir. 



Sayfa 4 
MÜNAKASA GAZETESİ 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : Malatya Kültür Direktörlüğünden : 

Müddeti on gün temdit edildiği halde isteklisi çıkmıyan Ba· 
hkesir Memleket hastanesi erzakından zeytinyağı, kepek, sızdı· 
rılmış tereyağı, yumurta, beyaz peynir, be:,-az sabun, gazyağı, 
benzin ve tuza yine istekli çıkmadığından bir ay urfında pazar· 
lıkla verilmek üzere müddeti 14 temmuz 938 tarihine kadar uza· 

tılmı,tır. 
İhale eocüm ~ nin mutad toplantı günleri olan perşembe cu· 

marlesi ve pazartesi günleri saat onda Vilayet makamında mü
teşekkil Encümeni Daimi huzurunda yapllacaktir. 

Malatya Lisesi askerlik kampına 11 Temmuz 938 pazartesi günü 
• başlanacak ve 30 Temmuz 938 cumartesi günü akşamı son verile

cektir. Kamp için temini icap eden 30 kalem erzak açık olarak 
17 Haziran 938 tarihinden itibaren 20 gün.süre ile eksiltmeye kon· 
muştur. Kompa ait bütün erzak ve sairenin toplu olarak bir mü
teahhide ihalesi yapılacaktır. Talip olanların fartnamesini öğren
mek üzere Lise Direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. 

kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik He teminat mek· 
tublarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir aaat ev
veline kadar Tüm Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Diyarbakır Nümune Hastanesi Baş Tabibliğinden 

Cinai 
Ekmek 
Et 

Sabun 
Odun 

Azami Miktar Tahmin B. Muvakkat T. 
Kilo Lira Lira Kr· 

22000 2090 ı 56 75 
10000 3500 252 50 
1100 600 49 52 

200000 2500 187 50 
Hastaneye ah nacak ve 13, 14 haziranda ihale edilmeyen yukar· 

da yazılı dört kalem erzak ve saire açık eksiltmesi on gün daha 
uzatılmış yani 27-6-HJB pazartesi saat dokuza bırakılmıştır ve 
bunların ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır talipler şartnameleri her 
gün 8 den <-nbeşe kadar hastaneye uğrayıp parasız görebilirler 
ıstekliler o gün ve saatte hastanede komisyona muracaatları ilan 
olunur. 

Gaziantep Trahom Mücadele Hutanesinden: 
Gaziantep trahom mücadele hastanesine ait aşağıda ismi, be

deli ve miktarı yazılı 4 kalem erzak 9.6.938 de yapılan ikinci ek
siltmede de ihale edilmediğinden pazarlığa konulmuştur. İstek
lilerin J0.6.938 perşembe günü saat 14 de Trahom ] mücadele dis
panserindeki komisyona müracaatları ilan olunul". 

Miktarı 

Asgari 
kilo 
350 
800 
300 
150 

Azami 
kilo 
400 
ıooo 

400 
200 

Muhammen 
bedeli 

ismi 
Sade yağ 
Pirinç 
Sabun 
Gaz 

Dört kalemdir 

Ankara Nümune Hastanesi Baştnbiblığind~n: 

lira 
320 
200 
180 
42 

Ankara nümune hastanesinin 938 mali yılı 35 bin kilo koyun ve 2 
hin kilo kuzu eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ve 
20.6.938 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuştur. 

Mezkur günde ko~isyona müracaat eden talihlerin komisyona tek
lifleri layık hadde görülmediğinden işin aynı şartname bükümleri dai
resinde pazarlıkla intacı kararlaştırılmıştır. 

Pazarlık günü 4 temmuz 938 pa:ıartesi günü saat 11 <lir. Pazarlık 

Ankara nümune hastanesinde yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
Ankzıra garnizonu için 21 haziran 938 saat 15 de Ankara levazım 

fımirliğı satınalma komısyom•nda eksiltmesi yapılacağı ilan oh/nan 40 
bin kilo toz şekerin ekıiltmesindt>n sarFı nazar edilmiştir. Alakadar
ların ınalamu olmak üzere ilan olunur. 

l .rmir Bsledıyesinden · 
Karşıyaka tramvayları hayvanatının 938 yılı ihtıyacı ıçin satın alı· 

nacak 35 kilo kalın kepek beher kılosu 3 kuruştan 1000 lira 50 ku· 
ruş muhammen bedelle ve baş katiplıkteki şartnamesi Veçhi le açık ek
siltmeye konulmuştur. ihalesi 15.7.938 cuma giinü saat 16 dadır. iş · 
tirak etmelc isteyenler 78 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat makbu· ı 
zu veya banka teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene 
gelırler. 

- w 

fzmir Lev. Amirliği Sa. Al. Komisyonundan 1 
Mst. Mev. merkez kıtnatınm (42700) kilo bulgur ihtiyacı açık J 

eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 7 temmuz 938 perşembe günü saat 15 de kışlada İzmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı (488.<)) lira 15 kuruştur. 
Teminat muvakkate akçesi 366 lira 69 kuruştur 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-

termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunuun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat muvak
kntlarile birlikte ihale saatındnn evvel komisyona müracaatları. 

Samsun Vilayetinden 
Aygır deposunda bulunan damızlık aygırlar için 

laf satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 648 liradır. 

10892 kilo yu-

Muvakkat 'teminatı 48 lira 60 kuruştur. Teminat İş Bankasına 
yatırılarak mcktub veya makbuz ve ya wakbuz ibraz edilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat mektubu veya mak
buzla birlikte ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
ibraz etmesi şarttır. 

Yulafın evsafı ve teslim yedi ve müddeti hakkındaki şarlrıame 
vilayet encümt>n kale ·indedir. 

İhale 4 temmuz 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
vilayet daimi encümeninde açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

Eksiltme ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

Malatya İlbaylıktan 
1 Haziran 938 tarihinden Mayis 939 gayesine kadar bir sene 

müddetle memleket hastanesine muktazi tuz, şeker, esbabiye, ma
karna, gaz yağı, üzüm, sade yağ ve ekmek için istekli çıkmadığın· 
dan 7.6.938 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla isteklile· 
rinden alınacaktır. Taliplerin vilayet daimi i:encümenine müracat· 
ları ilan olunur. 

Afyon Belediyesinden 
Belediyenin 938 yılı ihtiyacı Arpa, saman benzin, gazyağı, os

ram marka ampulün şimdiye kadar vukubulan münakasasında ta
lipli çıkmadığından keyfiyetin pazarlığa bırakılmasına karar veril
miş olduğundan taliplerin her gün belediyeye müracaatları. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Korr isyonundan: 
Cinsi Mikdarı M. Bedeli İ.Teminatı Ek. şekli Eks. tarihi saati 

Ton Lira Lira Ku. 
Kuru ot 360 6.300 472 50 k. zarf 5-7-938 il 

360 7200 540 " " 
15 

" 180 3600 270 " " 
17 

" 492 9840 738 ,, 6-7-938 11 ,, 
360 9000 675 " " 

15 
" 240 4800 360 " " 17 
" 

Eskişehir Kültür Direktörlüğünden : 

Asgari Azami Muh. bedeli İlk tem. İhalenin 
Erzakın cinsi kilo kilo Hra K.. Lira K. Tarihi Saati 

Pazartesi 
Et 4000 6000 2700 - 203 - 27-6-938 9 

29 - " 
9,15 

120 - " 
9,30 

32 - \ 9,45 
" 

16 - " 
10 

Pirinç 1000 1500 375 -
Sade yağı 1300 1600 1600 -
Zeylin yağı 650 850 425 -
Şeker kesme 500 700 210 -

,, Toz 800 1200 336 26 - ,, 10,15 
Makama 750 1000 250 19 ,, 10,30 
Şehriye arpa 150 200 60 5 - " 10,45 
Patates 700 900 112 50 . 9 ,, 11 
Kuru fasulya 500 800 120 - 9 - ,, 11, 15 
Beyaz peynir 500 700 420 - 32 - ,, 11,30 
Zeytin tanezi 400 700 280 - 21 " 11,45 
Sabun (beyaz) 300 400 180 - 14 - ,, 12 
Sabun (yeşil) 600 1000 300 - 23 - ,, 13 
Odun Çam 8000 12000 180 -· 14 ,, 13, 15 
Kömür kok 10000 14000 364 - 28 - ,, 13,30 
Caz 350 600 120 9 - ,, 13,45 
Benzin teneke 150 250 762 50 58 - ,, 14 
Un 325 500 60 - 5 - Salı 28·6·38 9 
İrmik 50 75 15 - 2 - ,, 9,15 
Mercimek 400 600 f)O - 5 - ,, 9,30 
Nahul 500 700 70 6 - ,, 9,45 
Bulgur 800 IOOO 100 - 8 ,, IO 
Soğan 1500 2000 150 - 12 - ,, I0,15 
Tuz ince 75 100 006 - O 50 ,, 10,30 
Tuz knlııı 200 300 16 50 1 50 ,, 10,45 

Yumurta:(tane) 10000 15000 150 - 12 - ,, 11 
Çay lO 12 48 - 4 ,, 11,15 
Kuru üzüm 500 800 200 15 - ,, 1 1,30 
Kuru kayısı 100 125 31 25 3 - ,, 11,45 
Soda çamaşır 600 1003 100 8 - ,, 12 
Kırmızı büber 3 5 1 50 12 ,, 13 
Kara büber 1 3 3 30 O 25 ,, 13,15 
İncir 200 300 90 - 7 - ,, 13,30 
Salça 75 150 45 4 - ,, 13,45 
Limon tuzu 2 3 3 6\.1 O 30 " 14 

1 - Mahmudiye Köy eğitmenleri Yetiştirm0e Kursu ıçın cinsi, 
miktarı, Mahmudiyedeki kurs anbarına teslim muhammen bedeli, 
ilk teminatı ve ihale gün ve saatleri bildirilen erzak 11-6-938 tari
hinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3- Eksiltme yukarıda bildirilen gün ve saatlerde Eskişehir 

Kültür Direktörlüğündeki eksiltme komisyonda yapılacaktır. 
4- Bu erzakın şartnameleri Kültür ve Kurı. Direktörlüğünde 

görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve ilk teminat 

makbuzu veya bank~ kefalet mektuplariylc birlikte belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri bildirilir. 

• • • 

Erzakın nevi 
Ekmek 
Et 
Sade yağı 
Un 
Şeker (kesme) 
Çay 
Kuru fasulye 
Patates 
Yumurta 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Şehriye (arpa) 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Maden kömürü 
Odun 
Gaz yağı 

miktarı muham. bedeli 
asgari azami 
kilo kilo lira 
5000 6000 525 
500 900 405 
300 450 450 
450 HOO 72 
500 800 240 

4 6 24 
200 250 ,18 
200 3HO 38 

3000 5000 adet 50 
10 15 16,50 
15 20 s 
20 30 9 

150 200 100 
200 300 75 

9000 10000 315 
1000 1500 30 

l(j 12 teneke 36 

ilk 
teminat sa atı 

lira 
39 50 9 
30 50 9.15 
31 0.30 
5 50 9.45 
1.8 lO 
2 10.15 
3 10.30 
3 10.45 
4 11 
1 50 ı I.15 
1 11.30 
l 1 J.45 
7 50 12 
3 12. 15 

24 12.30 
3 12.45 
3 13 

İhalesi 2.7.938 cumartesi günü yukarıda yazılı saatlerde yapılacaktır 
Benzin 20 25 ,, 169 U 9.15 
Sabun (beyaz) 250 300 135 lO 50 9.15 
Soda (çamaşır) 150 200 20 1 50 9.30 

Ç,.Kibrit 150 21)0 adet 3 O 2,'l 10 
İhalesi 4.7.938 pazartesi gÜ'lÜ yukarıda yazılan saatlerde yapılacr ktır 

Mahmudiye Öğretmen okulu için cinsi, miktarı, Mahmudiyede 
bulunan okul anbarıoa teslim muhammen bedeli, ilk teminatı ve 
ihale gün ve aaatlar bildirilen erzak 13.6.938 tarihinden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhale açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
Eksiltme yukarıda bildirilen gün ve saatlerde Eskişıhir Kül· 

tür Direktörlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Bu erzakın şartnameleri Kültür ve Okul Direktörlüğünde gö· 

rülebilir. 
İst~klilerin 2490 sayılı konunda yazılı belgeler ve ilk teminat 

makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte belli gün ve 
saatte komisyona ıelmeleri bildirilir. 

23 Ha:ıiran 1938 

İstanbul Komutanlığı satınalma komisyonundan 
İstanbul Komutanlıkları birlikleri hayvanatı için evsafı dahilin· 

de mevcut nümunesi gibi 50 ton yulaf Komutanlık ambarına tes 
lim edilmek suretile pazarlığı 24 haziran 938 cuma günü saat 10 
la 11 arasında Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

• 
* * Soda sabun ve parafin alınacaktır: Bak erzak sutununda j,ı. 

jandarma satınalma komisyonu ilanına. 

• 
* * Zeytin, sabun, soda ve zeytin yağı af •nacaktır: Bale lstanbnl Be· 

lediyesi ilanlarına. 

b) MÜZAVEDELE FI 
·----~- ., ...._,.,,,,,, 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İhale günü 4.7.938 m~zat kaime No. sı 9418 J M marka 3057 

No. lı kanuni saf sıkleti 79 kilo ağırlığında 212 ltra 79 kuruş dt' 
ğeriode lastik jartiye, çorap bağa MKM 1643 Md 1 M ve N 1{5 
800 K 650 LD eski binek otomobil Kuruçetrııe ambarında MKN 
1645 muhtelif M ve N KS 960 K 355 Ld müstamel boş ağaç san· 
dık MDNI 471 bila M ve N Ks. 270 K 4860 Ld çürümüş tütii11 

tozu aktarmaya MKN 9259 ECF, IMF, 1483 11 M ve N KS 66 1' 
39 L 70 KD adi cam sofra eşyasınrlan tuzluk ve limonluk ihale 
günü 6.7.938 MKN I08 ASA 9416 '49 M ve N KS 2380 K 427 LV 
boyalı teneke levha MKN 1472 HeF marka bili No. KS 1100 1' 
248 LD üzeri eski arap harfle yazılı boş şişe MKN 2140 OAf 
280 8J M ve N KS 65 K 500 G 702 L 50 KD Müıtahzaratı tıb• 
biye permiye tabi MKN 1241 OAF 280 81 M ve N KS 72 K 2(J) 
G 1575 LD müstahzaratı tıbbiyeden elektrerğol permiye tabi j\1Kl'll 
ihale günü 8.7.938 1111 LCR 1207/ 11 M ve N KS 192 K 500 G 
57 L 55 Kd kimyevi sınai müstahzar MKN 248ö E S 1 2 M v• 
N KS 133 K 48 LD ip hurdaları MKN 8250 P M C 88590 1 ~ 
ve N KS 152 K 633 L 71 KD lastik ökçelik ve "adı demir çİ"1 

MKN 5963 STERNS E 9259, 26 29 M ve N KS 844 K 124 L 8 
KD sarı vazelin ihale günü 11.7.938 9256 SD 2(1 10 12 16, J8, 
19 M ve N Gs 760 ı{ 500 G 101 LD yassı demir tel MKN 9260 
MJ 1578 M ve N KS 255 K 342 L 75 KD r.ıevaddı saire ile ınü· 
rettep kandil fitili MKN 9255 D P 6226 M ve N KS 67 K 201 
LD sedef düğme. (Devamı var) 

Askeri Fabrikalar Ticaret Şubesi Müdürlüğünden : 

Küçük Yozgat barut fabrikalarıoda mevcut cins ve 
miktarları aşağıda yazılı hidonlarla çuvallar 2 temmuz 938 
pazartesi günü saat l '1 de bidonlarla çuvallar c.ıyrı ayrı 
olarak pazarlıkla satılacaktır. İstiyenler bidon ve çuval· 
ları Küçük Yozgat barut fabrikasında görebilirler. istek· 
lilerin bedellerin muhammen bedeli olan 811,70 liran1P 
yüzne 7,5 nisbetinde ve çuvalların tahmin bedeli olaO 
1750 liranın yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla ta. 
yin olun n giln ve saatte ticaret şubesine miiracaat eyle· 
meleri ilan olunur. 

Beher adedi 

Adet Bidonlar Lira 
340 saç küçük gliserin ve fıçı 

80 Demir büyük ,, ,, 

80 " küçük ,, " 
40 ,, büyük gıliitol,, 

500 ., küçiik olean 

1 
Çuvallar 

1 1 l 00 soda güherçclesi 
11900 

çuvalı 

,, 
3000 küçük kükürt 

20CO büyük ,, 

1000 küçük " 

" 
" 
il 

,, 

kuruş 

63,50 
28,50 
60 
()() 

MI 

23 
23 
15 
23 
15 

Çcrum Orman Baş Mühendisliğinden: 

Tutarı 

Lira Kr. 
215 90 
102 
48 
40 

405 

80 

811 70 

253 
437 
450 
400 
150 

1750 

Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede ya· 
zıh Kisegölü devlet oamanından keresteliğe elverişli eski seneler 
kesintisi ve devrik 646 metre mikap lOI desimetre mikap ça(l1 
ağacı on ay içinde çıkarılmak üzere ~O gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur. 

Artırma ~9.6.938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 
Çorum Oıman idaresinde yapılacaktır. 

Beher gayrı mamul metre mikabının muhammen bedeli 460 
kuruştur 

Muvakkat teminat 222 lira 94 kuruştur. 
Şartname ve mukeveiename projelerini görmek isteyenler b&J 

müddet içine Çorum ve İst. Orman Başmühendis Muavinliğine 
ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Konya Orman Baş Mühendisliğinden 
Konya Vilayetinin Hadim ilçesinin kandevir ormanından 919. 

metre ınikab çam kerestesi bir sene zarfıııda ormandan çıkarılma" 
üzere 20 gün müddetle serbest artırmaya konulmuştur. 

Artırma 6.7.938 Çarşamba günü saat 10 da Konya Orman baş• 
mühendisliğinde yapılacaktır. 

Beher metre mikab çam kerestesinin mühammcıı bedeli 460 
kuruştur. 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler b&J 
müddet içinde Konya Orınıın Başmühendisliğine müracaat edecek• 
lerdir. 

Muvakkat teminat 317 lira 6 kuruştur. 

Taliplerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
edeceklerdir. 

İlan ve sair bilumum masraf alıcıya aitdir. 

J\skeri fabrikalar Umum Müdüriüğü Sa. Alma Komisyor.unde : 
Azami ve aııgari miktarları aşağıda yazılı ve tahmin edilell 

bedeli 1856 lira 25 kuruş olan talatlar 6 temmuz 938 çarşanıb• 
• 
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1 Haziran 19J8 

••t 10 da açık arttırma ile yapılacaktır. Şartnae paraaız 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

• 22 kuruş ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
le •Özü geçeu gün ve saatte komi•yona müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 
bGı idaresinde bulunan 256 dıt 200 iç Hki l&ıtiğe iıtekli 
•ğmdan 15 temmuz 938 cuma gününe kadar bir ay içinde 
lda satılacağından iateklilerin her gOn, cuma ve •alı gün· 
l oa buçukta Belediye Encümenine müracaatları. 

fıtan bul Levazım Amirli~i Satınalma Komisyonundan 
o. lu dikimevinde birıkmiş olan 11 bin kilo kösele kırpınt111 

kilo kürle deri kırpıntısı müteahhid nam hesabına 27 h:ı7.iran 
tartesi ıünll ıaat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satırı
ıniıyonunda açık arttırma ile satılacaktır. Hepsinin tahmin 

684 lira 16 kuruştur. ilk teminatı 51 lira 31 kuruıtı.ır. Kırpın-
phanade dildmcvinde görülebilir. 

lıtanbul Defterdarhtından: 
lefin iımi cınsı gayrisafi hacim rüıum tonilato 
ede Kutlu npuru 794 450 
da evsafı muharrer vapur vergi borcundan dolayı eatı
arılmış 15.6 938 taribtnde Eminönü kazaaı idare heyetin
lan birinci mibayedesinde tal p zuhur etmediğinden 23 
938 gününden itibaren müzayedenin on rün müddetle 

i ile 2.7.938 tarihine mueadif cumartHi ırünü aaat JO da 
Ü:zayedesinin icraeı takarrür etmiştir. 
blerin mezkur güo ye saatte Eminönü kazaeı İdare He
rn6racaatları ilan olunur. 

nbul ve Beyoğlu Cihetlerinde 
Yapılacak Yollar · 

şif bedeli 507 453 lira 22 kuruş olan istanbul ve 
lu cihetlerindeki yolların yapılması işi kapalı zarf
iltmeye konulmuştur. Eksiltme 12.7.938 salı günü 
5 te Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı 
na müleferri evrak 25 lira 38 kuruş mukabilinde 
ım Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2190 N.lı ka 
yazıtı vesikadan . başka yüz bin liralık yol in.şası 
ıoa dair vesika ile Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
amauda Belediye Fen İşleri Müdürliiğiinden alacak· 
n ehliyet vesikasile 24048 lira 12 kuruşluk ilk te-

makbuz veya mektubile beraber teklif mektubları
i kapalı zarflarını yukarıda yazılı giinde saat 14 e 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
ek zarflar kabul olunmaz. (B) (3832) 

Bir 

ıo 

* * • 
kilosunun muham. 

bedeli 
35 kuruş 
50 
33 

8 

" 
" 
' 

Cinai 

Zeytin 
Zeytin 
Sabun 
Soda 

tanesi 
yağı 

1ediye hastanelerilc müesseselerine lüzumu olan ve 
ıda miktarlarile muhammen bedelleri yazılı zeytin 

vesaire kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
i 1.7.938 pazartesi günü saat 15 te Daimi Encü-

e yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
bilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 
lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
er teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yuka
azılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun
rlar. Bu saatten sGnra verilecek zarflar kabul 
az. (1) (3833} 

• * • 
şif bedeli 17703 lira 36 kuruş olan Yıldız· Zincirli-
yolunu esaslı tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye ko
ştur. Eksiltme 7.7.938 perşembe günü saat 15 le 

Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N.lı ka· 
yazılı vesikadan başka 10 bin liralık bu işe ben
yaptığına dair vesika ile Nafıa Vekaleti müteah-
vesikası ve 1327 lira 75 kuruşluk ilk teminat mak 
eya mektubile beraber teklif mektublarını havi ka
tarflarını yukarıda yazılı günde saat l 4 e kadar 

i Encümene vermelidirler bu saatten sonra verile· 
arflar kabul olunmaz. (B) (3831) 

. ,, ,, ,,, . ,,, 
.YOLLARI iŞLETME u. MtJDURLUGUNDEN 

hammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet 
tnyon ve otobüs listiği 25 7.938 pazartesi günü saat 15,30 
alı zarf usulile Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. 
işe girmek isteyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat 
unun tayin ettiği vesikaluı ve Nafıa Müteahhitlik ve

ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re
ı vermeleri lazımdır. 
'\nameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
1P•tada te11llüm ve Sevk Şeflitinden dağıtılmaktadır. 

(3805) l-4 

MUNAKASA GAZETESi 

Viande de mouton ou chevre: 30 t. 
,, ., boeu f: 60 t. 

Foin: 310 t. 
Yoghourt: ıono k . 
Legurnes: 6 lots 
Foin: 10892 k. 

Huile d'olivt-s, beurre, oeuft, fromage, ıel et u-
von (ai) 

Sucre, beurre, sel ete. (aj) 
Orge et foin {aj) 
Paille: 25 t. 
Beurre: 10 t. 
Legurnes: 8 lots 
Pain pour le penitencier 
Provision. 
Viande de mouton : 35 t .· ld. d'agneau: 2 t (ai.) 
Beurro : 50 t. (cah. eh. L. 3). 

Publique 
Pli cach 

" Grı' a gre 
Publique 
Publique 
Gre a grc 

• 
Gre a rre 
Publique 
Pli cach 
Publique 
Pli cach 
Publique 
Pli cach 

., 

12000 -
9300 -

1467 65 
648 -

312 -

2301 25 

900 
697 

ı ıo 01 
48 60 

23 50 
712 50 
172 60 

Sahife 5 

{Suite de la 6 eme pate) 

Com. Ach. Milit. Oiarbakir 4-7-38 

" " 
,. Manissa 7-7-38 

• " " Bornova 8-7-38 
,, ,, " Selimi ye 24-6-JS 

" 
,, " 

Bornova 4-7-38 
Vılayet Samıoun 4-7-38 

" 
Bali kesir 14-7-33 

" Mala ti• 1 mois a partir du 7-6-38 
Municipalite Afion 

,. lzmir 
Com. Ach. Corps Armte Afion 

it 

Proc. Gen. Guiresoun 
Hôpital Regional Guireıoun 
Chef Med. Hôpital Model Ankara 
Com. Ach. Oiv. KirklareH 

15-7-38 
8-7-38 
5-7-38 

30-6-38 
27-6·38 
4-7-38 

Viande de boauf : 100 t. 

" " ,, : 14 t. 
,, • ,, : 40 t. 

" 
Publique 
Pli cach 
Publique 

28000 -
2800 -

11200 -

4125 -
2100 -

210 -
840 -
267 -

Com. Ach. Place Forte Tchanakltale 
Coıa. Ach. lnt. lımir 

,, " Place Forte Tchanakka16 

8-7-38 
6-7-38 
7-7-38 
6-7-38 
8·7-38 Rrz pour pilav : 10 t.- ld. pour soupe : 6 t. 

Proviıion : 30 Jot•. 
Beurre, viande, froaıage, pommes de terre ete. 
Macaronis, savon, ıoude ete. 
Pain, farine, ria, olives ete. 
Soude, uvon et allumetteı 
Farine, proviıion et leıumes 
Beurre, huile d'oliveı, lcgumes, sucre, macaronis, 

ııavon ete. 

,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
.. 

Com. Ach. Command. Iıt . Fiodikli 
Dir. Inıtruction Publique Malatia 

" Eıkichebir 

" " .. " ,, • 
• " 

Dir. Lycee Afion 

11-7-38 
30-6-38 

1-7-38 
2-7-38 
4-7·38 

27-6-JS 
2-7-38 

Pain pour le penitencier de Scutari (aj.). 
Legumes et proviıions 

8760 657 - - Procureur Gı>n. Scutari 
Com. Acb. Lycees lıtanbul 

29·6-38 
7-7-38 

24-6-38 Foin : 50 t. 
L'adjudication du 21 6·38 concernant l'achat de 

40 tonnes de •ucre İl ete annulee . 
Pain (aj ). 

B) Adjudications a la surenchere 

Gre a ıre 
,, Com. Ach. Commınd. lst. Findikli 

Com. Adı. lntendance Ank:ıra 

Oir. Hara Sultanıouyou 25-6-38 

Boia de upin : 508 p. 
Automobile ueagee marque Ford. 

Publtque 295 40 Oir. Forets Tcbnaklcale 1-7-38 

Toıle en caoutchoue, ca iıseıı, tuyanx de cuivre ete 
Chaussures: 256 pairea 
Boiı de aapin: 919 m3 

" 

• .. 
• 

-r 

317 06 

Dir. Bainıı Thermaux Yalova Deniz- 10-7-38 
bank 

Dir. Venteı Douanes lıt. 
Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank. 25-6-38 
Oir. Forets KoDİa 6-7-38 

Morceaux de peaux: 11 t. - id. de cuir: 1118 k. 
Bidons et sncı " 684 16 51 31 Com. Ach. lntend. lat. Tophane 27 ~38 

Gre iı gr~ 
Vspeur "Koutlou,. (aj ). 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 metre A
merikan bezi pazarlıkla sa tın alınacaktır. 

11- Pazarlık 7.Vll.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IH- .Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

ıV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariıle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3638) 2-4 
* • • 

1 - .Şartnamesi mucibince 928 ton Sömikok ve IO ton 
Lave marin kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 6.Vll.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Kornisyonuı:da yapılacaktır. 

llI - Şartnameler parasız olarak hergün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gtin ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3634) 2-4 
• • • 

1- Nümune ve şartnamesi mucibince 15,000 kilo kalın 
kınnap pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 5.7.938 tarihine rasthyan salı günU saat 
l 4 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

l V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (3636) 2-4 , ~ 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adreı: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

Oir. Sect. Commer. Fabr. Milit. Ank. 2-7-38 
Defterdarat Istanbul 2-7-38 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

22 - 6 - 1938 

FİATLAR (Coure officielsl 
AfioD (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ı ert (Ble dur) 
Burday kızılca (Ble roux) 
Kuş yemi (Millet) 
Peynir beyaz (Fromaie blanc) 
Çavdar (Seigle) 
Susam (Senme) 
.~ısır sarı (Maiı jaune) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 

Atağı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
6 -
5 28 
6 15 

27 5 32 31 

17 - 17 10 
4 22 

4 27 
Zeytin yağı I.ci yeme~lik (Huile d'ol.) 
Fındık kabuklu (Noiıettee) 

39 -

Güz Yünü 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Pamuk yatı (Huile de coton) 
Sueam " ( it ıesame) 
Batiem içi 
Darı tarı (millet j•une) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
lç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri{Poiı chiche) 
Kaplıca 
Yulaf {Avoine) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 

GELEN (Arrivaiea) 
Afion (Opium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısır (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot ıec} 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mob~ire) 
Yulaf (foin) 
Sueam (seaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 

675 
20 75 
15 -

15 -
30 -
60 -

25 -

B. Peynir (Fromaıre 8.) 15 -
Tiftik 

50 -

3 37 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
iç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Sueam 
Yapak f Mohaire) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DIŞ FİATLAR 
(Marcheı Etranien) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 46 
., • Şikaro 3 55 
,, ,, Vinipek 5 03 

Arpa (Orge) Aııvera 3 84 
Mmr (Maiı) Londra 3 84 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 6 97 

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

16 -
15 -
14 -
14 

11 -
17 -
16 -
15 30 
11 
15 

9 
9 14 
9 -

9-10 
9 

10 -

10 -
15 -

10-11 

12 -

10 -
10-
ıs -
14 -
10 -

Baaı!dıta 7er: ARTUN Baaımnı 
Galata Billir Mim* Ne. lG 

iç fındık (Noiı. dcc.) 
Razmol Fındık (neis.) G.Hamburi "6 -

l.nıtiyu aahibi ve yazı İf&eri 
Du.ktiirü: 1-.il Girit 

,, L. ,, 45 -
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province •• ADMINISTRA1tUl' 

3 MOIS, Ptrs. 450 
6 " " 850 

12 ~ ~ 1500 MUNAKASA 
Y ogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Etranger: 12 •oiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S GAZETESİ 
T ~Mphone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

---···---Pour la Publicit~ ı'adreHer 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre11e T~legraphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique dcs Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 1 

Objet de l'adjudication 

) A~judications au Ra•ais 

Mode 
d'atljudicat. 

Prix 
eatimatif 

Lieu d'adjodication et du 
Cabier des Cbarreı Jours 

Con tryctioıı-Reparation- Trav. Pub~~ateriel ele Cooıtruction-Cartoıraplaie 

Pr aentahon carte actuelle bourg Boulandjak 1750 - 132 25 Municipalite Houlandjalt 80-6-38 
7-7-38 R pnratıon • route Yıldıı.-Zindjirlikouyou Pli cıcb 17703 36 1327 75 ı Com. Perı11. Municipalite lıtanhul 

\ Dir. Eeonom. ,, ,, 

Construction routes a ı.tanbul et Beyoghlou (cab. 
eh. L. 25). 

Travaux d'art et ouverture d'un eanal pour irrira
tion Tchou~.ouraou (cah. eh. L. 20). 

Conılruetıon maisons pour immig-reı (aj. ). 

" 
507453 ~ 24048 12 

" ~00008 - 19750 --

Electri cite·Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Articles eleetriques : :;!3 lols. Publique 461 25 

Habıllement - Chaussures 

Cuir : 300 k.- Articles pour cordonnier : 34 lota 
Toile am ricaine et ficelle : 2 lote. 

Vachette iaune : 5 t. 

r ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression des aviı 
P pior pour imprimerie : 5 lots 
lmpreıısion revue "Ayıa Tarihi,, 

Publique 

" 
Pli cıch 

Publique 
Pli cadı 

" 

918 50 
135 -

112~0 -

1995 -
9690 -

12804 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaaerie ete. 

Mcuble pour cine. 

Tranf!fort- Charıemeo~- Decharg;ement 

Tral'}Sport do marchandisos 

Combustible - Carbunint-Huileı 

Charbon de bois : 2300 k.- Boia : 105 tchekis
Houille : 15 t. 

Huile pour maehine : 800 k. 
Bois: 300 t. 

" ; 290 t. 
" pour four : 120 t. 

Benı.ine : 435 bidona 
Benzine et petrole (ai.). 
Houille : 500 t. 
Bois : 200 t. (aj.). 
Bois de sapin : 140 t. 
Petrole : 150 k. (aj ). 
Benzine, graisse, p 'trole, motorine et vacoum 
P~trole (aj.). 
Petrole et benzine (aj.). 
Houi!le : 175 t. 
Boıs, p trole et houılle 
Benxıne. 

Houille, p<'lrole et boıs. 
Petrole, benzine, eoke et bois. 

Diver~ 

Moteur Diezel CV 25 et 150: 2 p. 
Chambre iı nir et pneux pour 3 eamionı et auto· 

bus : 500 p. 

Publi~ue 

Publique 

,, 
" 
" 
" 
" Gre a g-re 

" 

Publiqu• 
Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

" Publique 

" 
" 
" 
" 

Pli eaeb 

" 

2250 -

1261 50 

2500 -
1400 -

1586 50 

2318 75 

13966 
23500 

34 59 

70 
10 13 

84.3 75 

150 -
726 75 
961 -

75 -

48 55 

10 ---271 87 
112 50 
,4 61 

189 50 
105 -

119 

173 81 

1047 -
1762 50 

Pıeces de reehanges pour locoınotives (cah. eh. " 85000 et 14000 5500 et 82511 
L 4,25) 

Artıclcs pour menuiserie : 78 lots. 
Dıvers articlea : 50 lots. 
Artielce pour ~ouleur: 57 lots. 
Bande goudronnee: 600 rouleaux- Bande iıolatriee 

noire : 2000 rouleaux. 

1 rovı!iions 

Beurre, riz et savon (ai) 
Viandc de mouton: 30,9 t. 
P<11n: 22 t. - savon: 1,1 t. - viande: 10 t. (aj) 

" lait, yoghourl, aavon ete 
Soude: 300 k - savon: 200 k · parafine: 200 k. 
Foın: 240 t. 

" 360 • 
" 360 " 
,, 480 " 
~ 480 .. 

" 720 • 
,, 3 lots 

" ~ " 
Vıande de mouton: 50 t. 
Beurre 1 > t. 
V andc de boeuf: 80 t. 

,, 

" 
" 

Gre a fre 

" 
Publique 

" Pli caeb 
,, 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 

922 65 
2164 65 
1583 70 
1715 -

2858 95 

152 -
12000 -
18000 -
18000 -
26400 -
24000 -
36000 -

22500 -

69 20 
162 35 
118 85 
128 63 

214 35 

11 30 
900 -

1350 -
1350 -
1980 -
1800 
2700 -

1688 -
1035 -
1620 -

idem 

Min. Trav. Pub. Dir. Hydraulique 

Vilayet Sivaa 

Miniatere Hyg-. Aıııist. Soc. Ank. 

Dir. lnatitut Agricol Ankara 
Minisl. Hyf. et Assist. Soe. Anlı.. 

12-7-38 

13-7-38 

11·7-38 

11-7-38 

8·7·38 
11-7-38 

Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 12-7-38 

Municipalite l:r:mir 
1 Expl. Ch. de Fer Etat H.paeha 

Dir. Generale Presıe 

1-7-38 
11-7-38 

4-7-38 

Ankara Havuzbaehi Bureau Ragı b Soyaal iuıqu 'a 

Com. Ach. lntend. Eakiehehir 

Com. Acb. Lyceeı lstanbul 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane 
Admio:ıt. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Com. Acb. Corps Armee Tehorlou 

,, 
Municipalite Samsoun 

" 
Afi on 

Com. Aeh . Eeon. Monop. K.taclıe 
Chef Med. Hôpital Model Diarba~ir 
7 Expl. Ch. de Fer Etat Afion 
Dir. Sanitaire Gaziantep 
V ılayet Afioa 

27-6-36 

7-7-38 

28-6-38 
6-7-38 
5-7-38 
5-7-38 
7-7-38 

6-7-38 
27-6-38 
6-7-38 

30-(;-38 
29-6-38 

,, Malatia mois a partir du .. Bali keser 
Procureur Gen. Jstanbul 
Dir. lnıtruct. Publique Eskichehir 

• ,, 

" 

Municipalite ı~mir 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
Bueau d'Exp. H.paeha 

{ 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Caisıu Anlt. et Haydarpacha 

Ministcre Hyg. Auist. Soe. Ank. 

• 
" 

Dir. Telcphoneı latanhul 

14-7·38 
8-7-38 
1-7-38 
4-7-38 
2-7-38 

28·6-38 

8-7-38 
25-7-38 

11-8-38 

11-7-38 
11-7-38 
11-7-38 
9·8-38 

Dir. Sanit. Gaziantep 30-6·38 
Vilayet Samsun 30-6-38 
Chef Med. Hôp. Model Oiarbakir 27 6-38 
Mun:cip. Sa•soun 30 6-38 
Com. Aeh. Command. Gcnd. G.paeha 28·6-38 
Com. Aeh. Div. Lulebourra:ı 7-7-38 

" ,, 

" 
" 

• 
" 

Cem. Ach. Milit. Brouue 
~ " Corps Armee Tchorlou 

" 
(Lire la saite en 5me pare) 

7-7-38 
8-7-38 
8-7-38 
9-7-38 

11-7-38 
5-7-38 
6-7-38 

13·7·38 
6-7-38 
6 ·7-38 

Heure 

15 -

15 -

15 -

14 -

16 -
14 -

11 

16 -
15 -
10 30 

10-7-38 

15 -

14 -

15 -
15 
16 -
ıs 

15 -

15 -
9-

15 -
14 -
ıs -

7-6-38 

14 -
10 -
10 -
10 -
10 

15 -
15 30 

15 ·m 

14 
14 
14 
15 -

14 -
15 -
9-

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

17 -
16 -
15 

·.. MÜT:!EAHH'İ!LE:{;d~·:.:r,..~iMİ j; 
~ . Memento ·.d_~·: FQpPn:ı&~etlı~s -~ 

- . ........,_ •.. ·'!" .. . -......... - ..... -
· ... · .. . · ( . ···-. ·~· -· . 

Cuma 24.6.938 
Ekmek torbalığı be:z (MMV) .,! 692 ~ 
Futbol aahaaı ile koşu piıti İ•ş. (CHP Afyon flyön. Batlı•) 
Kesme şeker makarna ve un (fst. Sıb. Müea. AEKJ X· 710 
Fırça, kar ve hububat küreti ile dirhem (DDY) ,\! 716 
Mektep binaıı İnf. {Muğla ViJ.) .,; 717 
Sebze ve erzak (Yüka. M4hen. Mek.) .\! 718 
Sebze (Ank. Nümune Hast. Başt.) .\! 718 
Sığır eti (Tekirdaıt Ask. SAK) ~\! 720 
İnhis~rlar mamulatı nakli (Gerze İnhis. Memur.) .~; 721 , ti 
Mersın garp ~arafından ~eçen _Efre_nk deresinde yap. sa~ıl 

1 matı amelıyah (Meram Su lşlerı 1 J ci Şube Müh.) .\. 1'l 
Kuru ot ve koyun eti (Afyon Kor) .\~ 722 
Çavdar sapı (lnbia. U. Müd.) .~~ 723 ıJ 
Akçakoyunlu tuzlasında yap. inf. (Ank. lnh. Başmüd.) ,\; 1 

• Muhtelif binaları yıktırılması (Ank. Defterdar.) .\! 72.f 
• Tahta kürek (İnbiı. U. Müd.) ~\! 724 
• Dükkin ankaıı (İst:. Beled.) .\! 724 
Yumurta ve limon (lat. Beled.) .\! 724 
Şo1e İnf. (İxmir Beled.) .\! 724 
Yol tamiri ,, ,, .\! 724 
SoA"an (Kırklareli Tüm.) .\! 726 
Parke dötenmeai işi (Anlı. Beled.) ~\! 727 
Krezil ve sülfat döfer (Ank. Beled.) .~! 727 
KlJknar tahtası (Ask. Fabr. Tie. Kal.) ,,! 728 
Erzak ve mahrukat (Konya Doğ. ve Çocuk Bakım.) .\~ 7'/J 
Kaldırım tamiri (Mersin Beled.) .\: 728 . 
Maıot, makine yağı, benzin, gaz ve iapirto (Tire Beled.) .~ 
Elbise, gömlek ve fotin (Akçadat Eğit. Kursu Dir.) ~\! 7'll 
Etya nakliyatı (Diyarbakır Ask. SAK) ,,\: 729 
Ki~ap ciltlettirilmeai (Gilmrük ve İnhiı. Vek.) J\~ 730 
Maden kömllrü (Kırklareli Vil.) .\! 730 
Peynir, tereyat ve kuru üzüm (lst. Vakıf. Dir.) .\~ 730 
PlanlJr malzeme1i (Türkkuşu Gen •. ~ir.) .\! 734 ' 
Üıüm deposu inf. (iımir İncir ve UzOm Tarım Satıı KoOP' 

.~! 734 
Kaşer peyniri (Ank. Lvz.) .\~ 734 
Butdaz kırdırılmaaı (Çorlu Kor) .~! 73.3 
İstinat dıvarı ile betonarme su depoıu inı. (İst. Beled.) ,,~ 1 

Tıbbi ec.ıza ve ilAç (fat. Bcled.) .\! 736 
Kum, pres ve tekerlek liatiti (İst. Beled.) \: 736 
Naftalin (İat. Komut.) .\: 735 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müz.ayedeye aittir. 

V endredi 24·6· 1938 

'I oile pour lıavresaea (Min. Def. Nat.) No 692 d~ 1 
Conat. piste hippique et place pour foothall (Prcsid. Maisoıı 

ple a Afion) No 709 
D 

.• , 
Sucre, macaronis -et farine (Com Aeh. Hyg. Assiıt. Soc. l 

ghlou) No 710 
Bro11e, pelles et poids (Ch. de Fer Etat) No 716 
Constr. bit. ecole Primaire (Vilayet Moughla) No 717 
Legumes et provision (Com. Acb. Ecole lng.) No 718 
Legumes (Chef Meci. Hep. Model Ank.J No 718 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Tekirdagh) No 720 
Transport d'articles monopolises (Dir. Monopole& Guerzt) N~ 
Travaux de renforcement au fleuve Merıine (lnr. 11 eırıe S•'. 

. draulique Mersin) No. 721 . ~o 
Vıande de mouton et foın (Com. Ach . Corpa Armee Afıon) 
Tigcı de ıeiglcs (Dir. Gen Monopoles) No 723 
lnstal. a la saline Aktch~koyounlou (Dir. Monop. Ankara) ~~4 
• Demolition do divcracs batisaes (Defterdarat Ankara) No 
• Pelles de bois (Dir. Gen . Monopoles) l\'o 724 
• Decom bres de boutiques (Municip. Is tan bul) No 72-4 
Oeufs et cilronı (Munieip. lstabul) No 724 
Conatr. de ehauuce (Municip. lıımir) No 7 4 

,, route {Municip. lzmir) No 724 
Oiınons (Oiv. Kirklareli) No 726 
Constr. paves (Munieip. Ankara) No 727 
Sulfate de fer et cresil (Mun. Ankara) No 727 I . ' Boiı de upin Dir. Gen. Fabriqueı Milit. Seotion Commerc1

' 

Provision et eombuıtible (Dir. Creche l\onia) No 728 
Constr. pavcs (Municip. Mersin) No 728 
Petrole, benzin, mazout, huile pour machine (Munieip. Tire) 
Coıtumea, ehemiaes et ebau&1urcs (Dir. Eeole Normale Aktch 

No 729 
1 Tranıport de marehandise (Com. Ach. Milit. Diarbakir) No 

Reliure des livreı (Minist. Douanea et Monopolcs) No 730 
Houille (Vil. Kirklareli) No 730 
Fromage, beurre, raiainı (Dir. Vakoufa lstanbul) No730 
Articles pour planeur (Dir. Gen. Turkkoılchou) No 724 
Constr. depôt pour raiıina (Union Cooperative Ventes A 

Raisina et FifUCS a iz.mir) No 734 
Fro•age (lntend. Ankara) No 734 
Concuaage de bles (Com. Aeh. Corps Armee Tclıorlou) I', 
Conatruetion mı.ır d'appui et rcservoir d'eau en beton arm{ 

latanbul) No 736 (J 
Produitı phumaceutiques et mellicaments (Mun. Iatanbul) lo 
Sable, presse, et ehambre a air (Municip. Istanbul) No 73f 
Naphtaline (Command. lstanbul) No 735 

• LH aateriıquea i•diqueat uae vente par voie de .. ,.,;ı". 


