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Yoğurtcu han, 1 ci kııt 
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<~alata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
lrlnrehaneınizde görüşülür 

l'elgr.: İ t. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki ır 

Bu gün iian olunan Münakasalar ve 
'-........-...,.---~~~~~~~--~~~~~-· 

'--- Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat 

~ 
) Münakasaıar 

~at, Tamirat, Nafia işleri, Mabeme, Harita 
~ -
e_'111ıtrsinan bııhçesinde yap. parke inş. (temd) 

td' S. 'Ye matbaasında yap. tamirat 
llııon·Çarşamba şosesi nin arasında yap. beton ar

r> ille köprü inş . (şart. 78 kr) (temd) 

"'~altık köyü mrk. yap . ilkokul inş. 

aç. ekı. 
paz. 
kapalı z. 

" 

443 -
1033 09 

15423 80 

11941 79 

~r, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
~Uk· 

llrt: 700 t. (şart. 360 kr) kapalı :z.. 720f10 -

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat 

~}': 8000 ad. - renklı ampul: 5000 ad. 

ve malzemesi) 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~ ---
~~·b·Jılı; bez: 100.000 m. (şart. 140 kr) 

1
••: 110-150 kat 

~baa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
~ 
~tar, kağıdı 267000 bobin: 44000 t. • 
ttlit ,. 580 top 

~iyat-Boşaltma-Yükletme 
'~h· l

11
''•r mamulatı nakli: 32000 sandık 
~ tıakli: 30000 t. 

~ilhrukat. Benzin, Makine yagları v. s . 
~ ~--
~dun: 35 t. - guyatı: 20 teneke 
~~tıne yağı: 800 k. . 
~il Un: 40 t. - ga:a: 40 teneke - bcn:ıın: 20 teneke 
~ 4dura yağı 
cıc odunu: 45 t . 

~ 
4ıht,ı· f b b l . . . . . 'l 5 t . . ı e 'alta am a •ı sıcımı· "'• · -
Cıllıi: 1 9 t 

~ .. . to ~ 
y6 ~oz, motopomp ve kamyon 
I~ ~fanila ipliği: 5,2 t. 
~tk olan: 600 ad. 
~. • Çantas•: 30000 ad. , 
~,r--•n velenscıi: 800 ad. 

a tezkere1i: 32 ad . 

tr!!!<, Zahire, Et, Sebze v. s. 
'<011. 

İngiliz si· 

y lllrt: 113316 k. 
~•klık saman: 31050 k .• yemlik saman: ~77537 

t. · ( temd) 

·~-~ ~ Ve sebze: 25 kalem 
~ek , pirinç, makarna, bulgur, kuru fasulye, .zey-

S.~ıı, Patates, sofan v. ı . 
t~ ~~. ekmek ve et 
~ ll'ıek 
\)Ut 

~Müzayedeler 
~ll'ı 
~ ankaıı: 768 kental 
Cıı~& dış laltiği (temd) 

re: 25 t. 

al}. elı:s . 1950 80 

kapalı ~. 28000 
aç. eks. 

pu. 

" 

1200 -
pu. 

aç. eks. - -
., k. o 16 
,. 
,. 2000 -
., 2475 -

kapalı z. 5285 

kapalı z. 14000 -
,. l:ıeh. O 48 

" " 
4 50 

" • 11 
aç. ekı . "40 -

kapalı z . 
nç. eks. 6016 49 

" 
" 

kapalı z. 
aç. cks . 

aç. art. 

il 

paz. 
3700 -

77 48 
1156 79 

861 88 

4850 -

146 31 

2100 

10 
- -
150 -
185 63 

396 38 

- -
1053 

21 -
1012 50 
660 -
300 -

1847 27 
451 24 

345 
278 -

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri Gün 

Kayseri Belediyesi 13-6-38 
lstanbul Belediyesi 6-6-38 
Nafıa Vek. Samıun Su işleri 16·6-38 

8 ci Şube Mühendis. 

Muğla Vil. Köyceğız Kazası 24-6-38 
Çakıllık Köyü ihtiyar Hey. 

Ask. Fabrik. U Müd. Ank. 26-7-38 

D.D. yol. H. pa~a 20-6-38 

Aık . Fabr. U. Müd. Ank. 21-6-38 
Kayseri Kültür Dir. 13-6-38 

inhisarlar U. Müd. 
,. 

Adana Tütün Fabr. Müd. 
inhisarlar U. Müd. 

Giresun Hast. Batt 
Tophane Lvz. SAK 
Kayseri Kültür Dir. 

21-~-38 

21-6 38 

27-7-38 
ı~-6-38 

11-6-38 
17:-6-38 
13-6-38 

Jandr. Gen Kom . Ank. SAK 20-6-38 
Ask. Fa br. U. Müd. Ank. 21-6·38 

O. D. yolları H. paşa 27-6-38 

Saat 

14 -
14 -
15 

14 

15 

10 30 

15 -
10 -

14 -

12 -

13 -
14 -

16 
10 
9 

14 

15 

Bursa Belediyesi haziran sonuna kadıır 
lst. Jandarma ~AK 20·6-38 
Jndr. G . Kom. Ank. SAK 20-6-38 

il 

" 
" 

Tophane Lv:ı:.. SAK 
,. 

Kayseri Külüır Dir. 
tiiresun Memleket Hut. 

21-6-38 
22·6·38 
23-6-38 

20-6-38 
8-6-38 

13-6 38 
11-6-38 

Darüşşafalta Direktörlüğü 16-6-38 
Tekirdıığ C. Müddeiumum. l 6·6-38 
Çok. Esirg. Kur. Gen. Mrk . 10-6-38 

Çankırı Orman Müd. 
Ankara Belediyeıi 
Selimiye Ask. SAK 

7-6-38 
19-6-38 
6-6-38 

15 
11 -
10 -
10 -
10 -

15 30 
15 30 

10 -

13 
10 

14 -
10 30 
15 -

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

İnşaat· Tamirat-Nafıa leri ve Malzemesi- arita 

Nafıa Vekaleti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube 
Mfıhendisliğinden: 

.Eksiltmeye konulan iş: Samsun • Çarşamba şosesının 
17 inci kilometr sinde, Hamzalı batakhkları ana kanalı 

üzerinde yaptırılacak betonarme şose köprüsünün inşaatı
dır. Keşif bedeli 15423.81) lira olan bu iş 1.6 938 tlribin· 
den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılınıştır. 

Eksiltme t 6.6.938 tarihine raslayc.n Perşembe günü saat 
on beşte Samsun su işleri sekizind şube mühendisliği 

bioasmda eksiltme ko nisyonu odasında vahidi fiyat üze· 
rinden kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

1st;ekliler, eksiltme şarta1me:Jİ, mukavele projesi, bayın·. 
dırhk .işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
78 kuruş mukabilinde Samsun su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilırleı. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1156.79 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve on bin liralık köprü işleri · 
ni taahüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafrn işlt""rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair nafıa 
vekaletinden ahnm1ş müteahhitlik vesikası ibraz etmes\ 
isteklilerin teklif mektublarım yukarıda yazıh saatten bir 
saat evveline kadar su işleri sekizinci şube mühendisli· 
ğıne makbuz mukabilind vermeleri lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

İşi üzerine alan müteahhit yüksek vekaletçe ihalenin 
tasdik olunduğu kendısine yazı ile tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde muvakkat teminatını kati teminata 
iblağı ve aynı zamanda mukaveleyi noterlikten tescile 
mecburdur. 

Muğla Vilayeti Kdyc ğiz Kuza~ı Dal man Nahiye i 
Çakalhk Köyü lhtivar Heyetinden: • 

Kapalı zarf usulile ek iltmcyt· konulan \C 11941 lira 79 
kuruş keşif bed ·Hı i~ Çil allık köyü ını·rkl'zindP müccadde
drn yapılacak ilko ııl ınş1 tıdır . 

Bu i e aid ke:çıf, pn>J• n· artı~aıneler köy oda ında te
min edilir. 

Eksiltme 21.6 938 t ıh ine h:::. Juf Pden Guma ~ünü ö~
leclen ~onra .. aal l 4 te bJ~lar 'c ihtiyar heyeti tarafından 
koy oda .... mda ih le edılır. 

Ek~iltıne) e gırelıilmt·k içın 861 lira 88 kuruş mmakkat 
teminat vermeleri '<C na'ı ~ killetıııden 938 sene:;iııde mu
teber ve~ika ve yahııd h..ı i ı •apabılect>klcrinc dair bir kıta 
ehliyet ve:;ika .. ı ıbrdz dm ·lt·ri l<lzıınriır. 

İsteklilerin tı-klif rn kttıblaı ırıı 2190 sayılı anuıı hüküm· 
Jerin tamaınen uycru l olarak ihal ~aatinden bir saat evve
line kadar makbuz. ınukabiliııde teslim etmeleri lazımdır. 

Kayseri Bel diye Başkanlığından : 

Bu gün ihalesi icra edilmek üzere açık eks'ltmeye konulmuş 
olan Mimarsinan bahçesi batısından geçen parke döşemeli yolun 
piyade kademesi beton ferşıyatınn talih çıkmadığından keşif be
deli 443 lira on kuruşa çıkarılarak 13·6·938 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 14 de ihnle t>dilmek üzere tekrar münaka
saya vazedilmiş olduğundl\n ta iblerin teminatı muvakkateyi ver
mek ve şartnameyi görmek üz re belediyeye müracaatları ilan 

olunur. 
• • • 

Belediye matbansında yap. tamirat. Bak: İst. Beled. 

ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve 1 >ençiyari aHit:__ 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 72 bin lira olan 700 ton kükürt ve as
keri fabrikalar umum müdürlüğü Anknrn satınalma komis)·onunca 
26 temmuz 938 snlı günü s at 15 de kapalı zarfla ihale edilecek· 
tir. Şartname 3 lırn 60 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 



Sayfa 2 

Talihlerin muvakkat teminat olan 4850 lir&)91 havi teklif mektub
larını mezkur günde uat 14 e kadar komiayona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
veuikle mezlcur gün ve saatte komiayona müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. ______________ ..... ____ ..._ _______ ~~---~~~~-

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 1950 lira 80 kuruş olan 8000 aded 
donanma duyu ile 5000 aded renkli donanma i:ampulu 
20.6.938 pazartesi günü aaat on buçukta Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdan açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 146 lira · 31 kuruşluk mu
vakkat teminat ve !.canunun tayin ettiği Yesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan · parasız olarak 
dağıtılmaktadır . 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 28 bin lira olan 100 bin metre torbalılt 

bez askeri fabrikalar uınum müdürlüğü Ankara aatınalma komis
yonunca 21 haziran 938 salı a-ünü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde sut 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle uıezkiır a-ün ve saatte komisyona müracaatla11. 

• 
Kültür Direktörlüğünden : 

Pazaröreo Etitmenler kursundaki eğitmen namzetleri için nu
munesi dairede mevcut yerli malı kumaştan ihtiyaç olan en az 
1 lO ve en çok 150 kat elbise 13.6.938 pazartesi a-ünü aut 10 da 
açık eksiltme suretile ihalesi yapılacaktır. Talip t'lanların numu· 
neyi iÖrmek üzere dairemize müracaat etmesi ve sözü geçen 
ıünde toplanacak komisyonada bulunmaları ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, V ~hane Malzemesi 

• • * 
44000 ton sigara kağıdı alınacaktır. Bak: inhisarlar 

U. Müd. ilanlarına. 
* • • 

580 top ozalit kağıdı ahnacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. 
ilanlarına. 

M~hrukat Benzin-Makine y agiart v ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınaima Komisyonundan: 

Dikimevlcri için 800 kilo makine yağı müteahhit nam ve he· 
sabına 17 haziran 938 cuma günü saat 11 de Tophanede levazım 
imirliği aatınalma komisyonunda açık eksilme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli beher kilosu' 16 kuruştur. iık teminatı 10 liradir. 
Şartname ve nümunesi komisyonda a-örülebilir. İıtekliler kanuni 
vesikalariyle beraber belli saatte komisyona ielmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 2475 lira olan 45 ton meşe kö· 
mürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü Ankara satmal· 
ma komisyonunca 21.6.938 ıalı günü saat 14 de açık ek· 
siltme ite ihale edilecektir. • 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 185 lira 63 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve ı:;aatte komisyona müracaatları. 

• • • 
2000 liralık kundura yağı alınacaktır. Bak: müteferrik 

siıtununda Jandr. Genel Komut. Ank. SAK ilanına. 
* • • 

Kok kömürü odun ve gaz alınacaktır. Ba~: erzak sü-
tununda Çorum Çocuk Doğum Bakımevi ilanına. 

MÜNAKASA GAZETESı 

Şartname parasız olarak fabrika müdürlüğünden alınır. 
Muvakkat teminat 90 liradır. 
Eksiltme Temmuzun 27 inci çarşamba gunu saat l 3 

de fabrikada yapılacağıııdan isteklilerin fabrika müdür
lüğüne müracaatları. 

• • • 
40.000 ton tuz naklettirilecektir. Bak: İnhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 

Bursa Belediyesindan : 

Bursa Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü, bir motopomp 
ve temizlik itleri için de bir kamyon satın alınacakhr. 

Satıcılar, verebilecekleri makinaların fenni ve husu•i ve mali 
şartlarını ve kataloklarmı Haziran sonuna kadar Buna Belediye 
Reislij'ine 1röndermeleri ilan olunur. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi 

5200 kilo Yün fanila ipliği 

Tutarı 
Lira 

14,000 

İlk teminatı 
Lira 
1053 

Cinai, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yuka.rıda yazılı 
5200 kilo yün fanila ipligi lstanbul Jandarma Satınalma Komis
yonunca 20.6.937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ekailt
mesivle satın alınacahtır. 

Şartname ve hÜmune her gün Gedikpaşadaki satınalma ko· 
mhıyonunda görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme g{!nü saat 14 e kadar kanun ve şartna
mesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz muka· 
bilinde adı geçen komisyona vermeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Atatıda miktarı, tahmin ve ilk teminat b~deli yazılı çeşit eş· 
ya hizalarında gösterilen gün ve saatte satın alınacaktır. 

Bunlara ait şartname parasız olarak komisyondan "lınabiiir. 
Eksiltme ve pazarlıklarına girmek istiyenlerin vaktinde şartna · 

mede yazılı belge ve teminat muhtevi teklif mektublarını komiı
yona vermeleri ve açık eksiltme ve pAıa:-lık için de bunları ko· 
miıyona ibraz etmeleri· 

Eşya cins ve Tahmin İlk Alım Eksiltme Saat 
miktarı bP-deli t.emlnatı usulü vakti 

kurut 
2000 liralık kun- 65 kilo 

L. kuruş 

150 A. eks. 20.6.938 
pazartesi B dura yağı 

600 ip kolan 
3000 arka çantası 
800 hayvan 

48 tanesi 
450 " 

21 
10 

660 
300 

pazarlık 

12,50 k. :zarf 
" 11 

21.6.38 salı 10 
ı ıoo ,, 

velenıesi 

32 askı terti- 4000 
batı arka tezkeresi 
240 kablo bobini 

tamamı 

• * ... 

,, 22.6.38 
çarşamba 10 

açık. ek. 23.6 .3~ 

perşembe 10 

Amballj ve İngiliz sicimi alınacaktır. Bak: DDY ilinlarına. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi Bat Hakimlitinden: 

Azı Çotu Azı Çoğu 

kilo kilo kilo kilo 
8500 9500 Has ek mele 50 100 Ha. un 
3500 4000 Koyun eti 50 80 şehriye 
2000 2500 Dana eti 20 40 Zetin yatı 
4500 5000 lnek sütü 150 200 Makarna 
550 750 Erinmiş s.yağ 1000 1500 Patates 

3500 4500 Tosya pirinci 5 o 700 Taze fasulya 
550 6~0 Şeker 350 400 Kabak 
550 600 Tuz 600 750 Patlican 
550 600 Kuru soğan 80 100 Kuru bamya 
100 150 Tomat. salçası 150 300 Taze bamya 

90000 100000 Odun 150 200 Taze bakla 
40000 50000 Kok kömüru 600 700 Tomates 

800 1000 Gazyatı 800 900 İspanak 
1000 1500 Sabun Ayvalık 500 600 Prasa 
300 400 Kuru f asulya 500 600 Lahana 

40 50 Pirinç unu 50 60 Kuru üzüm 
4 6 Çay 20 3J Edirne peyniri 

200 250 Mercimek 

.. 1 • • 
200 t. çam odunu alınacaktır. Bak: erzak sütununda 

Çorum doğum ve çocuk Bakımninin 1.6.938 tarihinden 31 
mayıs 1939 mayıs gayesine kadar bir •~nelik ihtiyııcı olan 35 ka~ 
lem ernk, odun ve kok kömürü 31.5.938 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle mevkii münakasya konularnk 9.6.938 tarihine mü
sadif perşembe aünü saat 14 de eksiltmesi yapılacağından taliple
rin yevmi mezkQrde Sıhhat MüdürlGtünde bulunmalara. 

Kars Vilayeti ilanına. 
• • • 

Odun, benzin ile gaz alınacaktır. Bak: erzak sütununda Kay-
seri Kültür Dir. ilinına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Adana Tütün F abrikaaı Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 32,000 sandık tahmin edilen bir sene· 
lik nakliyatı bir sene için eksiltmeye konulmuştur. 

Nakliyatın muhammen bedeli bin iki yüz küsür liradır. 

Edirne Garp Hd. Tuğay Satınalmıt Komisyonu Bşk. dan: 

Mikdarı M. bedeli İlk teminat 
Kıtası Cinai kilo lira kr. lira kr. 

Edirne Hd. Sade yağ 11400 12940 940 50 
Alayı 

Süloğlu Sade yağ 11400 12940 940 50 
Hd. Alayı 

İhale 6.U.38 saat l0.3t) ve 15 de pazarlıkla yapılacaktır. 
1- Tuğay birliklerinin senelik ihtiyacı olan sade yağının ka-

3 Haziran 19~ 

palı :zarfla yapılan eksiltmelerinde istekli çıkmadıtından bir '1 
müddetle yukarıda yazıldığı veçhile pazarlığa konulmuttur· pi• 

2- Şartnamesi evvelce ilin edildiğinin aynidir. Şeraiti • 
mak isteyenler bergün tuj'ay ut. al. ko. nuna gelebilirler· . li~ 

3 İstekliler ihale a-ün ve saatında teminat akçelerile btr 
te tutay ut. al. ko. btk· htına müracaatları . 

Kara Villyetindea : 

Alınacak miktar 
·ıı•l' Muvak. tcl'f11 

azı çotu 
kilo kilo 

1 Taze fasulya 300 350 
lira kr· 

2 
2 Kuru bamya 15 20 
3 İrmik unu 20 25 

2 
1 

281 4 K. çam odunu 200000 250000 
5 Patates 800 1000 
ft Çamatır •odası 70 IOO 

2 25 
I~ 

7 Lahana 700 800 J. 
8 Caıyatı 1500 2000 ?:l 
9 Kibrit 50 60 paket 1 

10 Pırasa 300 350 
11 Semiz otu 300 350 

ı 

l 50 

12 T. kır domatH 300 350 3 
13 Taze patlıcan 300 350 
14 Kabak 300 350 

3 
3 

15 İapanak 300 350 
16 Pirinç unu 10 15 
17 Tuz 280 350 3 

3 
50 

18 Kuru üzüm 200 250 7 
19 İnek sütü 18 22 (yevmiye) 30 
20 Çay 25 30 10 
21 Sabun 300 3~ il 
22 Kuru fuulya 550 600 5 
23 Nohut 500 750 6 
24 Soğan 500 550 2 
25 Şeker 1200 1500 41 
26 Pirinç 1700 2000 37 
Z1 Makarna 700 800 20 
28 Şehriye 120 150 4 
29 Salça 200 250 1 50 
30 Ekmek birinci 28 30 (yevmiye) 90 
31 Et erkek koyun 15 18 • 150 
3~ Yoğurt inek 20 25 ,, 37 
33 Sade yat 600 650 40 
34 Çamaşır çividi 20 25 (paket) 2 . f t1 

Kars memleket hastanesi 938 ihtiyacı içio yukarıda cıl'I ~ 
mıktarı yazılı 34 kalem erzak 20 gün müddeti~ ekailtmeye 

nulmuttur. ·ıjf" 
İhalesi 8 haziran 938 çarşamba günü saat 15 te ( ara yı ~tıf 

hükumet konatında ve encümen daimi odasında icra olunac• ,1 
Muvakkat teminatı yukarıda her bir erzakın hıza11nda 1 

ınıttir. t~ 
Şeraiti anlamak isteyen istekliler bu müddet için de be i 

için saat 13 den 17 ye kadar Sürel komisyon kalemine nıOr~ııı'' 
eylemeleri ve ihale için tayin edilen a-ün ve saatta da encil 
aaimt odası"lda hazır bulunmaları ilin olunur. 

7,5 
Yüıde 1 

·ıı• 
En çok Tutarı t~ııı·ıır· 

Kayseri KGltür Direktörlütünden: 

Cinıi 

Ekmek 

Evsafı 

Kayseri fabrikası 
unu 2 nevi 

Sade yat erimiş katıksız 
tahlil ettirilmiş 

Et koyun eti erkek 
Zeytin yağı ayvalık ekstra 
Zeytin ekstra 

En "-Z 
kilo 
10000 

900 

1500 
250 
150 

Peynir yerli ve edime karışık 150 
Kesme şeker piyasa malı 
Toz şeker ., ,, 
Un ekstra 
K. fasulya ayiklanmış temiz 
Nohut ,, ,, 
Patates 
Pirinç 
Bula-ur 
Makarna 
Çay 

ıarı ve iri cins 
Marat ve Ankara 
tem iz taşuz, toprakaız 
piyasa mal 
piya malı 

Kuru •otan ,, 
Arpa şehriye " 
Taze fasul. ane kadm 

Kabak piyaaa malı 
,, 

" 

200 
400 
ıoo 

400 
400 
400 

1000 
700 
200 

3 
500 
75 

500 

250 
300 
250 

kilo lira kr. tıra 

17000 1360 ıo'l 

1600 

2500 
850 
500 
500 
400 
750 
250 
750 
750 

1000 
2000 
1000 
500 

6 
1500 
150 

1000 

500 
1000 
1500 

1600 120 

ffl·~ 
875 65 t ıı: 6· 
467 50 3., 

200 15 '° 
300 2/. 60 
128 9 5 
218 16 

3,3 
31 35 2~; 
1s 5 6'Js 
75 5 zS 

150 ıı 
520 J.ll 
80 6 50 

140 ıo (1.5 
21 1 • 

45 3 g.31 
41,25 3 50 

100 
1, 51.~ 

25 
1000 75 Domatu 

Patlıcan 

Odun kuru meşe gürgen 
ardiç .. 20000 40000 800 60 65 

15 45 te. 128 9 s5 piyasa mala 
Benzin 10 20 ,, 78 5 95 
Soda '' 40 ıoo kilo 15 1 1 

Gaz 

Sabun '' 250 500 200 15 f' 
.. . t•'t ' 

Pazarören eğilmenler kursu için yukarıda cins ve rnık JS y' 
zıh ?:l kalem erzakın açık eksiltme ıuretile ihalesi 13.6.9 11 

zartesi günü saat 10 da kültür dırcktörlüğünde yapılacat<t•'j,ıı" 
lip olanları yüzde 7,5 pey akçclerile sözü ıeçen 1ründe toP 
cak komisyonda bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund119~çı 
ldarderi İstanbul leva:.mn amirl1ğine b~lı mue:,SC st ,ır 

alınac·ak olan 1 13:-316 kilo yoğurt 20 haziran 938 P8~~ "' 

giinii saat 15,30 da Tophanede 1~tanbul levazım amirJıi" ~ıı' 
tınulmn komisyonunda kapalı zarfla ek::-iltmc~İ yapılaC3 !!• 
Yoğurdun tahmin hcdeli hC'hcr kilo u 17,50 kuruşııır· 1tıel 
teıniııatı 18 ~7 lira 27 kuruştur. Anadolu ciheti, ~ur c 

I 



.. 
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'!Oıııo.... 3 Haziran l 9J8 

kur ~! a hili olma'' üzere üç grupa da ayrılahilir. Şartnamesi 
b oını yonda gör bilir. İsteklilerin kanuni vr~ikalarile hera-
er teklif ınektublarını ih:ıle ::ıaatindrn hir ~aat evvel ko

llıi . yona \.ermeleri. 

. . • • * İdareleri htanl.ıııl levazım arııiı liğine bağlı müesse:::at 
ıçın miiteahhit nam ve hesabına :3 ı 0.)0 kilo yataklık ve 
~77,537 kilo yemliı: ~aman şartnamı ·~in.Je değişiklik yapil-
91ğından 7 hazi~~n .. 938 tarihindeki açık 'eksiltme 8 hazir~n 

1.~ çarşamba gunu şaat 15,30 da Tophanede lev?.zım ıımır
~~1 ~tıııalma. komisyonun<la yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
cdelı 6016 lıra -49 kuruş. İlk teminatı 451 lira 2.ı kuruş

tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
Vesikalarile beraber belli saatte komiı;yona gelmeleri. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden 

Muvakkat teminatı 
160 lira 
847 
630 

kapalı zarf 

ihale saati 
9 

10 
1 1 " " k Yukarıda yazılı erzakı bir sene müddetle Oarüşşafa-

aya vermek istiyen müte11hhidler şartnamelerini Nuruos· 
~a~iyede Türk Okutma Kurumuna gidip görmeli ve 16 
•ııran perşembe sabahı gene orada bulunmalıdırlar. 

Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

Tekirdağ ceza evine lüzumu olan yevmiye asgari 150 
illa mi 200 ekmek münakasaya konulmuştur. T aliblerin 
~artnamesini görmek üzere resmi tatil günlerinden maada 
ltr .gün saat 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar 
t t~ırdağ Cumhuriyet ~lüddeiumumiliğine müracaatları ve 
kalıbierin yüzde 7,5 nisbetinde temin1t akçe~ i veya bln-

' a rnektubu ile birlikte ihale gü ı1Ü olan 16 haziran 938 
l>trşeınbe günü saat 13 te Müddeiumumilik makamında 
ltıiiteşekkil koru!syona müracaatı uı ilail olunur. 

Ankara Çoııuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

b Süt damlası müe11uerniz için 15 haziran 938 tarihind~n iti· 
•ren bir sene müddetle günde asgari 50 azami 100 kilo süt alı· 

11'caktır. İhale 10.6.9'i8 cuma günü sut onda Genel merkezi
~İlde yapılacaktır. Ş:.utnamesıni ıörmek tstiyenlerin muhasebe 
~İidürlüA"üne müracaat etmeleri. 

• * • 
11 

Salça, ıoj'an, ,ehriye makarna, nişasta pirinç unu ile un alı
•caktır. Bak: İst. Vakıflar Direk. ilinlarma. 

~~~~~~~~~==-=~cwıcwı~~~~~ 

b) Ü Z A Y E O E L E R 
"'-----~-------------------- ----- .. -
~· İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
•ktarı 
13o Çift. köhne cizme 
52 ,, köhne yemeni 

?. 26 ,, köhne bel kemeri 
66 ., köhne fotin 

., Bcrgamada bulunan kıtutı aıkeriyede mevcut yukarıda cins 
lı~ ftliktarları yazılı dört kalem köhne eşya pazarlık suretile sa
•caktır. 

--~lh~leşi 13 haziran 938 pazartesi günü saat 15 te Bergamada 
~rı utınalma komisyonunda yapılacaktır. 
l'aJiblerin ihale günü komisyona müracaatları. 

Trabzon Vakıflar idaresinden : 

~· Vakıflar anbarında mevcut tahminen 2500 kilo dük
- ıtıı saçaklarından sökülmüş müstamel saç satılmak üzere 
Çık artırmay" çıkarılmıştır. 

lq ibatesi l 1.tJ.938 cumartesi gü~ü saat l 5 te Vakıflar 
~~re~inde yapılacaktır. Beher kilosuna 3 kuruş bedel 

~ın edilmiş olup muvakkat teminatı 562 kuruştur. 
t 1 aJiblerin muayyen zamanda idareye IUzumu müra
'•tları ilin olunur. 

Ankara Belediycsindeıı : 

la .Otobii idare ·inde bulunan 256 dış, ~00 adet iç eski 
lıt lığe i~tekli çıkmadığından açık artırma ·ı .i.0 gün uzatıl
'llır. 

Muhammen bedeli 3700 liradır. 
·Muvakkat teminatı 278 liradır. 

h Lu tikleri görmek LtftyenlPrio hergün otobüs idare~i an
~~t ınenrnrluğuna ve ist~klilerin dt: 19 haıiran 938 cuma 
ljtı{j saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Selimiye A:;keri Satınalma Koıni::ıyoın.indan : 

lık 6 ?azi.ra~ 938 pa7:artesi giinü ::;aat 15 tc ~ı·limiye A!-i~e~
tıı· daıre ı bınasındakı tıimen satınalma komısyonunda Selı
g~~e b.irlikleri ha) vanatına ai~I ahıılardo birikmiş 2!) ton 

tenın pazarlıkla atılacağı ılan olunur. 

MUNAKASA GAZETES 

Çankırı Orman MüdürlüğünClen : 

Ilgaz kazası dahilinde il ısılık devlet ormanından 768 kental 
çam ankaza odun satışa çıkarılmıştır. 

Satı, 7.6. 938 sah günü nat 14 de Çankırı orman idaresinde 
yapılacaktır . 

Beher kantat çam odununun muhammen fiatı 6 kuruştur. 
Şartname ve mukaYelename projeleri Çankırı orman idaresi 

ile Ankara orman Umum Müdürlütünden alınır. 
Muvakkat teminat 345 kuruştur· 
Satış umumidir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- İdaremiztn Çamaltı Tuzl sından şartnamesi mucı 

bioce eksiltilip arttırı:mak üzere 
A- Karadeniz ambarları için 
B- Akdeniz ve Adalardenizi ambarları için 
C- Marmara denizi ve İstanbul ambarları ,, 

18000 
12000 
10000 

40000 
ki cem ·an 40000 ton tuzun nakli işi 16. V.938 tarihinde 
ihale ediJmediğ'inden yeniden pazarlık usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Pazarlık 14.Vl.938 tarihine raatlıyan salı günD 
saat l-4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü ieçen 
Şubeden alına8ilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme p:ıralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona relmeJeri ilan olunur. (3291) 1 - • 4 

• • • 
35000 adet Bobin 26,5 m m siğara kağıdı 

230000 " " 28 " " " 
2000 " " 3 l " " " 

35000 Top 660X700 30 tefrikli siğara kağıdı 
9000 ,, 660X700 35 ,, ,, ,, 
l- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 267000 adet bobin 

ve 44000 ton ıiğara kağıdı şartnameleri mucibince pazar
lıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 21.Vl 938 tarihine r,•stlıyan salı güaü 
saat 1 J de Kabataıta LeYazım ve Mubayaat ~ubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3290) 1 - 4 
• • • 

1- Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli 
ozalit kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 21.Vl.938 tarihine rastla ıao salı günü 
saat l ~ de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV-- İsteklilerin pazarlık için tayi l edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmderi ilan olunur. (3289) l 4 

Cinsi 

* *• 

Bobinlerden çıkan trifil tahtası 
Kafes kapak ,, 
Düz ,, ,, 
Ambalaj kağıdı parçası ,, 

Senede birikecek 
asgari kilosu 

20.000 
25.000 
10.000 
7.500 

l- Cins ve miktarları yukarda yazılı eşya 6.VJ.938 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla 

satılacaktır. 

ll- İsteklilerin malları hergün Ci bali Kutu Fabrikasın
da görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mu bay aat Şube
ıindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur 

(2987) 4-4 

• H h N•N 

D.D.YOLLAlll iSLETME U. MUOURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 5285 lira olan 2500 kilo muhtelif ebatta 
ambalaj ıicimi ile 1900 kilo inıiliz sicimi 27.6.938 pazartesi gü· 
nü saat 15 te Haydarp•f&da ıar binası içindeki satınalma ko
misyonu t rafından kapalı zarf usulile .atın alınacaktır. 

Bu ife girmek iıh:yenlerin kanunun tayin ettiti veuik, 396 
lira 38 kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1 .7.936 
T. 3845 No.lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde 
alınmış ehliyet vesikalarım muhtevi teklif zarflarını ekıiltme gü· 
nü saat 14 e kadar komİlyon reisliğine vermeleri luımdır: 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa,ada gar binası içindeki ko-
misyon tarafından para11ı olarak dağ'ıtılm:ıktadır. (3282) l 4 

lmtiyaz sahibi •e yua itleri 
DirektCWii: lNDaiJ Cirit 

===ı====ı: 

Ba11~dıiı 7er: ARTUN Baaamevı 
<~ lata Billur ao"-k N:ı. 10 

Sayfa 3 

. İstanbul B<,ledıyesi İlanları · 

Keşif bedeli 1033 lira 9 kuruş olan Belediye matbaa
sında yaptırılacak tamirat pazarlığa konulmuştur. Keşif 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 numarala kanunda yazılı vesikıadan başka 
Fen İşleri Müdi\rlüğünden alacakları Fen ehliyet vesika
sile 77 lira 48 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 6.6.938 pazartesi günü saat t 4 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (8) (3297) 

llisr.~.N3L:t Vt',~ır-LA~ ~tR~KTODLÜG~N[;~-f\; Ji 
• • - ·-. _ _ _,;;_ı 

Miktarı 

kilo 
800 

Muham. bedeli lık teminat ihale rünJI 
Cinsi 
Salça 

kurut lira kuruı~ 
26 15 60 18.6.938 per·! 

Soğan 
Şehriye 

Makarna 
Nifasta 
Pirinç unu 
Un 

3700 
1000 
llOO 
500 

1500 
1000 

5 
24 
24 
21 
20 
15 

13 
18 
32 
7 

22 
il 

88 
00 
40 
88 
50 
28 

şembe saat 15 te 

•• " .. 
" " " 
" " " 
" •• •• 
" " " Gureba hastahanesine 938 ıenesi için lüzunıu olan yulıarıda 

cinı ve miktarları yazılı yedi kalıem yiyecek ayrı ayn açık ek
siltmeye konulmuştur. ihaleleri yukarıda yazılı gün n saatte lı
tanbul Vakıflar Başm6dürlütü binasında toplanan Komiıyonda 
yapılacakbr. 

Şartnameleri hersrün Levazım kaleminde görGlebilir. (3134) • 

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

ı - 6 - 1938 

FİATLAR (Cours officiel•) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuıak (Ble tendre) 
Buğday ıert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge Aa.) 
Arpa yemlik 
Kut yemi (Millet) 

Aıatı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 28 5 37 50 
5 32 50 

4 21 4 24 

Zeytin yağı l.ci yemeL.lik (Huile d'ol.) 
Suıam (Sesaıne) 

43 - 45 -

Fındık kabuklu (Noiıettes) 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
ıd11ır ıarı (Ma'is jaune) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burcak 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Çavdar (Seirle) 
ıç fındık (Nois. dccor.) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (Lentille) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

• Trakya ,, Thrace 
Pamuk yaa-ı (Huile de coton) 
Susam ,, ( • ıesameJ 

Badem içi 
Tavşan 

Varşak 

Porsuk 
Kunduz 
Sansar deriıi 

• 
" 
" 

Darı sarı (millet jeune) 
Keçi kıh (Poilı de Chevre 

GELEN (Arrivagea) 
Afion (Opium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çndar (Seirle) 

Un (Farine) 
M111r (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moh~ire) 
Yulaf (foin) 
Su1&m (se1&m•) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille} 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 
8. Peynir (Fromaıe 8.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.J 
Razmol 

570 -
75 -

15 -

32 50 
IO -

8 20 

30 22 35 22 

49 -

88 -

1200 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orre) 
Yulaf 
Kut yemi (millet) 
Nohut (Pois chichet 
iç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mohaire) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etranıen) 

Butday (Ble) Liverpul 4 06 
• " Şikaıo 
" ,, Vinipek 5 18 

Arpa (Orge) Aoven 4 12 
M111r (Mais) Londra 3 78 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 6 79 
Fındık (nois.) G.Hamburg 46 -

" L. " 45 -
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) AdjudiGations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıliaatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudieation et du 
Cahier des Cbnrges 

Jours 

Construction-Reparation- Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographic 

Construction paves au jardin Mimarıinan 
Reparation bitiment imprimerie munieipale 

Construetion pont en beton arme a/ route Samsun
T charebnmba (eab. eh. P. 78). 

Reparation bitiment ecole Primaire au villaıe 
Tehaltallık 

Publique 
Gre a gre 

Pli eaeh 

" 

443 --
1033 09 

15423 80 

11941 79 

77 48 

1156 79 

861 88 

Munieipalite Kalsıcri 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. E.eonom. ,, " 

Minist. Trav. Pub. lnr. 8 eme Scet. 
Hydraulique Samsoun 

Conseil du Anciens Village Tcha
kallık Vilayet Mouglıla 

13-6-38 
6-6-38 

16-6-38 

24-6-38 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires-Fourn?ture pour Hôpitaux 
,------~~-----------------~----~~----·--~--------~- - -------- ---

Soufre : 700 t. (eah. eh, L. 3.60). Pli caeh 72000 -

Electricite·Gaz-Chauffag_e Central (lnstallation et Materiel) 

Ampoules eleetriques (div. couleura): 5000 pieeeı- Publique 1950 80 
Douilles : 8000 p. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 
--------~------~---------------------------

Toile pour bavreaae : 100000 m. (eah. eh. P. 140) 
Cotumes: 110-150 eomplets. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier a eigarcttea 26, 5 mf m : 35000 bobincı- 23 
m m : 230000 bobines et 31 m/m: 2000 bobines
ld. variete de 660x700 : 35000 ramea - Id. 
660 X 700 : 9000 rnmea. 

Papiır .. Ozalit,, : 580 ramea. 

Transport- Chargement- Dechargement 

Transport d'artieles ınonopoliıes : 32000 caisacs 
,, de sel : tOOOO t. (aj.). 

Combustible - Carburant-Huile~ .. 
Bois : 35 t.- Petrole : 20 bidona 
Huile pour maehine : 800 k. 
Bois : 40 t.- Benzine : 10 bidonı- Petrole : 20 bi

dona. 
Huile pour eordonnier 
Bois de chene : 45 t. 

IJivers 

Pli eaeh 
Publique 

Gre a gre 

n 

Publique 
Gre iı gre 

Publique 

" 
" 

" 
" 

28000 -

1200 -

2000 -
2475 -

4850 -

146 31 

2100 -

90 -

10 

150 
185 63 

Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 26-7-38 

1 Expl. Ch. de fer f.tat Haydarpacha 20·6-38 

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Mil Ank. 
Oir. Jn1truetion Publique Kaisseri 

21-6-38 
13-6-38 

Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataehe 21-6-'~8 

" 21-6-38 

Fabriques de Tabacı Adana 27-7-38 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabataehe 14 6-38 

Chef Med. Hôp. Rer. Guiresoune 
Coın. Aeh. lnt. Tophane 
Dir. lnııtruetion Pub. KaYaseri 

11·6-38 
17-6-38 
13-6-38 

Com. Ach Command. Gend Anlcara 20-6-38 
Com. Aeh. Dir. Gen. f ahr. Milit. Ank. 21-6-38 

Heure 

14 
14 

15 

14 

15 -

10 30 

15 -
10 -

11 -

12 -

13 
11 

11 
10 

9 
14 -

Ficelle pour emballage : 2,5 tonneı- ld. angl .. ise : Pli eaeh 5285 - 396 38 1 Expl. Ch. de Fer Etal H.paeha 'l.7-6-38 15 -
1,9 t. 

Arroseuse, motopompe et eamion 
Fil de laine pour flanelle : 5,'2 t. 
Sangles : 600 p. 
Hnvresacs : 3000 p. 
Harnais : 800 p. 
Supperts poııterieurs, (avec 240 bobines de cablea) 

32 pieees). 

Provisions -------
Viande de mouton : 20 t. (aj.). 
Paille : i32 t. 
Lnit : 53019 k. (aj.). 
Yoghourt : 113316 k. 
Paille (aj ). 
Pain, viande, the, farine, maearoni!t, oliveı, hui1e 

d'oliveı, pommes de terre, oignons ete. 
Leıuaıes et provisions : 25 !ot• 
Legumes, pain et vinnde. 
Paın pour le peniteneier T6kirdagh 

1 L8it (ı:endant 1 annee). 

B) Adjudications a la surencbere 
Moreeaux de peaux : 11 t.- ld. de cuir: 1118 k. 
Bois de sapin 
Bottines, ehaussureı, pantoufleı et eeintureı 
Boiı de sapin : 768 quent. 
Chamhrc a air et pncux (aj.). 
Fumier : 25 t. 

Pli each 14000 -
Gre a gre l..ı p. O 48 
Pli eaeh " 4 50 

" 
" 

Pli eaeh 

" 11 -
" 40 -

Publique 4980 -

Gre a gre 
Pli caeh 
Publique 6016 49 

" 

" Pli caeh 

Publique 684 16 

" Gre i. gre 
Publique 

" 3700 -
Gre a gre 

1053 -
21 -

1012 50 
660 -
300 -

657 -
372 -
437 41 

1847 27 
451 24 

51 31 
1933 28 

3 45 
278 -

Munieipıılite Brousse 
Com. Ach. Comm. Gend. G pacha 
Com. Ach. Command. G . Gend. Ank. 

" 

" 

Com Ach. Div. Kirldareli 
Com. Aeh. Milit. Mouihla 
Com. Aeh. lntend . lst. Tophane 
Co•. Aeh. lntend. lst. Tophane 

" 
Hôpitııl Regional Guiresoun 

Oir. lnıtruetion Publique Kaisaeri 
Direetion Daruehafaka 
Proeureur Gen. Tekirdagh 
Li2'ue Gen. Proteetion Enfants Ank. 

Com. Aeh. lnt lst. Tophane 
Dir. Forets Antalia 
Com. Ach. lntendanee lzmir 
Dir. Forets Tcbankiri 
Munieipalite Ankara 
Com. Aeh. Mılit . Selimiye 

Danı un mois 
20-6·38 
20-6-38 
21-6-38 
22-6-38 
23-6-38 

15-6 38 
13-6-38 
6-6-38 

20-6-38 
8-6-38 

11-6-38 

13-6-38 
16-6-38 
16-6-38 
10-6-38 

16·6-38 
10-6-.'.'8 
13-6·38 
7-6-38 

19-6 38 
6-6-38 

15 
11 
10 
10 
10 

16 -
15 -
14 30 
15 30 
15 30 

10 

13 
10 -

15 
15 
15 
14 
18 30 
15 -

Avis Officiels 
Du Ministere des 

Publics 
Trava"~ 

~·"' Le aamedi 16 juilletl938 a t 1 beurea aura lieu a /.il~ 
ıı.u Ministere deı Travaux Publicı, dans le 1alon de la coısı 1 
ıion de1 adjudications de l'Economat, l'adjudication ouvert~,ıf 
la fourniture de 25 tonnH de fer "Lacıa,, livrable a t{af 
cha et d'une valeur eııtimee en tout 3375 livrH. 

La a-arantie proviıoire eıt de 353 livrea 13 piastre•· ,el 
On peut se procurer le eahier des chargeı et autre• . '11~~ 

ıoires gratuitement a la Direction de l'Eeonomat du r.fıll 
de" Travaux Publieı a Ankara. il 

Les interesses sont inviteı i ıe presenter devant la Co ,;. 
sion a la date et a l'heure ıou·indiquiea munis de I• f'r 
proviıoire et dea documents definis au eahier des charg••· 

, - . - · - - . -- - .-~ -- ~·. - .-.,_ 

. . • • ' 1 

: ·.:.:: M\1.T-:~~B}ffj:a.·E;R~.~ : T_AKAf:İMİ j;; 
~ ,[~ .~en,ıe,. l)\!)}d~s~F-QUP.Q!~?~\n~s 
=-•,· ,,-. ...: .. --r- - ;,•1111.i"IJr ~ • • ... :.fe'r.,y~~·ıq.,,;_ , ,. :~;!4.: '.~•:O\. .. •,.,..·"' • _.'9~~:,ıı. 

Cumartesi 4.6.938 

Saç dolap (lıt. Defterdar.) No 695 
Mardin kıısabası elektrik tesisAtı (Mardin Beled.) No 707 
* Cam kavanozu (Ank. Lvz) No 713 
• Muller marka büyük kasa (Beyoğlu 4 cü Sulh) No 715 

Pazar 5.6.938 

Odun (D. D. Y. Afion) No 695 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Samedi 4·6-938 

Armoires d'ııcier (Defterdarat lstanbul) No 707 7;o 
lnst. electrique au bourg Mardin (Munieipalie Mardin) N° 

Dimanche 7·6·1938 

Bois (Cil. de Fer Ettat Afion) No 695 

bet" 
• Lea aıterisqueı indiquent une vente par v"İ• de surent 

Bilans de otre essor 
, . 
economıque 

(Suite du Numero 715) 
1
, ı 

Ces eombinats pourront etre, auivant les eonditionı de 1 
et du milieu pluıı pet ts ou plus grands, mais ilı montrero: 
tous les eas l'aspcet d'une unite complete et seront pour~~' 
rellemcnt de machines tant individuelles que colleetive!I. jt~ 

grand besoin de ces eombinats dans l' Anatolie central et o;tı• 1 

Le premier plan projete pı/.voit la creıtion de 1000 co111b' ıe 1 

ce genre. Suivant le resultat de quatre anneeı d'experience• 
teme sera gcneraliıe 

3.- L'amelioration de la qualitie du coton 
dentale et d' Adana, ainsi que l'aeeroissement, 11 
gurent parmi les qu,stionı ctudiees avee une attention p•~ j( 

4. - Le problemes dcs forets devient egalement urgeı.ıt ',-' 
porte trois points essentiela: lll question ele prooriete, la b" S 
ganisation de garde et l'evploitation uniquement par l'E.tal r' 
maintenait encore pour une aunee ou deux la li berte de coıı ,eı 
arbres, il ne resterait au bout de quelques onnees aueune fo 1 
le pııys . C'est in Republique qui, la premiere a eprouvc eıt -Je 

l'amour de l'arbre Elle a eompriı le prcjudiee que le ın•~~f 
bres on assurerait porter aux terres agrieole aux villagcıı 
tifiques, on assurcra le bois neeessaire aux eonatruetion· ,, 

·~ 
(iı ,ııı 

, ________________ sı-. ______ ,~ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
bili 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde t' 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü günil11~~' 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNJ\.ıa 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en }ile~' 
Rehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen ab0~ A~ 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel·· 


