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Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat 

'1 ) Münakasaıar 

~şaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

~ğrı vil. mrk. yap. 5 derahaneli ilkolıcul binası 
Uğlaya 4,5 kim. meaafedelci Şemseddin menbaı· 
ııın şehre isalesi, su depoıu tesisatı ve şehir te· 

C. ıi~atı ile mütelerri işlerin yap. (şart . 493 kr)(temd) 
•kıtehir tayyare alayında yap . komutanlık hinası 
İnş. (tart. 333 kr) 

~Ütıhya tayyare alayında ,, 
" ,, 

I İnş (şart. 333 kr) 
~ .. irdc tayyare alayında yap. "F,, tipi çıft ban2ar 

A. 1hf. (şart. 16,25 L.) 

Ş nk. Bankalarcad. yap. bor~a 'c:inarı (~ut.9,fıl) 
erefşirin olrnlunun tamiri 

A.dana-Kozan yolunun arasında yap. menfez inşaatı 
(temd) 

kapalı :ı. 44512 28 
paz. 98582 47 

kapalı z. 66450 05 

• 

• 

,, 
pu. 

66432 05 

252901 25 

196432 33 
2457 99 

24302 98 

-.!!!çl•r, Klinik Ye İspençiyari al at, Hastane Lev. 

676 -

~ektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) . 

~1"2:a şehrinde yap. elektrik tesisatı kapnh z. 20686 -
~lektrik ampul Filips marka: 1500 ad. 

~nsucat. Elbise, Kundura, Çam~Ş2.!_~S. 
y~ 
~Un battaniye: 300 ad. 

•put: 250@-3u00 ad. 

~e.tr: 4506>-4750 çift 
rı renkte kumaş: 4000-5000 m. 

~tbaa işleri-Kırt asiye· Yazıhan~ Levazımı 

~Ayın Tarihi,, ad'ı mecmuaların bastırılma~ı: 18nüsba 

~kliyat-Boşaltma· Yükletme 
111

hisar mamulatı nakli: ı823300 k. 
,, 

• • ,, 
~hrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

~en2in: 15555 litre 
M dun: 100 t . - gaz: 600 k. 
Q •hrukat (bak: erzak sütun.) 

K ~un: 130 t. (temd) 
~tıblc maden kömürü: 300 t. 

~ aıut (elektrik aantralı için) 
efe kömürü: 5,5 t.-meş• odunu: 40 t.·gaı: 300 k. 

~teferrik 
8 
1,t•ek hayvanı 
K !ilçe kurşun: 4 t. 
l' lltton bitüme tutkalı: 10 t. 

t2gah: 6 ad. (temd) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

tkıaıek: 180 t . 
Sıtır eti: 50 t. 

.. ,, ı50 " 
.. it 125 • 

t,, n 70 n 
kı:nek, makarna, aut, yoturl, çay, tuz, yumurta, 

Sabun v.s. erzak 
p 
,.tatcs: 40 t. 

S
0 turt: 50 t. 
Gt: 75 t 

f:.kınek, J:eytinya~, şehriye, çay, nişasta, pirinç unu, 

Ç••aşır ıod111 (temd) 

~t2ak ve mahrukat: 59 kalem 
y kaıck: 105 t. 
S 0~urt: 30 t. 
tbıe: 8 kalem 

Sut: 20 t. 

~kınck (cezaevi için) 
r2ak: 26 kalem 

.!?.> Müzayedeler 

~trıner latı: ıs t. 
'Yiir: ı baş 

aç . e~s 27fl0 -
kapalı z. hh. 18 -

,, çifti 2 25 
,, m. 4 50 

aç. eks. 

paz. 25CCO -
aç. eks. 

,, 

aç. elts. litre..cıi O 18 

" ,, 
paz. 
aç. eks. 

,, 
,, 

aç. eks. 

" 
" 

kapalı z. 
,, 
" 
" .. 

aç. eks. 

1950 
4200 -

11"0 
2800 
6999 

15525 -
11250 -
43500 
35C00 
18200 -

.. 2600 -
kapalı z. 10500 -

" 12375 
paz. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

aç. ek•. 
kapalı r . 
aç. ek.s. 

aç. art. 

paz. 

3700 

4500 -
7460 -
2600 -

33'l8 42 
6179 12 

4572 51 

4571 51 

13866 05 

llu7ı 62 

1551 45 

202 50 
4050 -
801 56 

1687 50 

892 -

lb75 -
70 -
75 -

210 

315 

84 -
210 
524 93 

1164 38 
843 75 

3262 50 
2625 -
1365 -

195 
787 50 
928 12 

278 
585 -
337 50 
559 50 
195 -
720 

Müracaat yeri 

Ağrı V ııliliti 
Dahiliye Vekaleti 

M. M. V. SAK 

,, 

,, 

Vakıflar U. Müd. 
Konya Hus. Muh. Müd. 
Seyhan Vila)eti 

Gün 

1-7-38 
13·6-38 

23-6-38 

23-6-38 

22.()-38 

27-6-38 

Saat 

15 
11 

15 

11 

15 

14 
28-5-38 itib. l ay 
11-6-38 1 ı -

Kızılcahamam Hü~Omet Ta- 21-5-38 itib. :.W gün 
bib. • lııt. Sıhhat Müd. 

Havıa Belediyesi 
Kaııtamonu Belediyeııi 

Devld l.1 } ol .H paşa 
Emniyet U. Müd. Ank. 

.. 
Ankara ,, ,. 

Matbuat U. Müd . 

18-7-38 
10-6-38 

21-6-38 
23-6-38 
21-6-3~ 

22-6-38 

18·6-38 

15 -
15 -

10 30 
15 -
15 
15 -

10 30 

Diyarbakır lnhi11r . Başmüd. ı4·6-38 l 1 -
Konya ,. ,, 16 6-38 15 -

• 16-6-38 15 -

Gümrük ve inhisar. Vele. 
Edirne Vilayeti 
Kütahya ,, 

,, Garnizonu SAK 
Ordu Belediyesi 
Kaııtamonu ~ 

Bilecik Vilayeti 

Adana Tümeni SAK 

D.D. yol. H pa~a 

" M. M. V. SAK 

Kütahya Garnizonu SA 1\ 
,, 

Eskişehir Lvz. SAK 
Tekirdağ' Ask. " 

" 
Edirne Vilayeti 

Ank. Lvz. SAK 
,, 
n 

Kütahya Vilayeti 

" Kocaeli Cezaevi Dir. 

" 
Buraa Tüm. SAK 

,. 
Ordu C. Müddeiumum. 
Bilecik Vilayeti 

D . D. yolları H . paşa 
Selimiye Aık. SAK 

20-6-38 15 -
1-7-38 15 -

21-6-38 14 -
1 ay zarfında 

17-6-38 15 -
ıo-6-30 ıs -
21-6-38 ıs -

çarşam . ve perşembe 

21-6-38 10 30 
23-6-38 J o 30 
10-6-38 

1'7 -6-38 
17-6 38 
20-6-38 
24·6-38 
24-6-38 

1-7-38 

22-6-38 
21-6-38 
20-6-38 
27-6-38 

21-6-38 
21-6-38 
21-6-38 
22-6·38 
20·6-38 
10-6-38 
21-6-38 

1 t-6-38 
10-6-38 

11 

9-
15 -
16 -
11 
15 
15 

ıs -
15 -
15 

14 
ıs 

ı5 

17 -
16 -
15 -
15 

15 -
10 -

•• 
a) M NAKASALAR 

inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ağrı Valiliğinden: 

Eksiltmiye konulan iş: Ağrı vilayet merkezinde yapı· 

lacak beş dersaneli ilk okul binası 

Bu işin keşif bedeli 44512 Jira 28 kuruştur. 
Bu iıe aid şartname va evrak şunlardır. 
A- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
B- Fenni şartname 
C- Hususi şartname 
D- Hulasai keşif 
E- Mukavelename projesi 
İstekliler bu şartname ve evrakı Vilayet encümen ka

leminde görebilirler. 
Eksiltme 1.7.938 de cuma gonü saat 15 le Ağrıda Hü· 

kumet binası içinde Vilayet encümeni odasında yapılacak. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksilımiye girebilmek için 3338 lira 42 kuruş muvak· 

kat teminat vermeıi, bundan başka aşağıdıtki evrakları 

ibraz etmesi lazımdır. 
A- Nafıa vekaletinden alınmış 938 senesi için mutc

her 20 bin liralık müteahhid ehliyet varakası. 
B- 938 yılına aid Ticaret odası vesikası. 
İşbu inşaatın 20 bin liralık kısmı 938 yılı bütçesinden 

ve 24512 lira 28 kuruşluk kısmı da 939 yıh bütcesinden 
verilecek, tahsilata iki seneye sari mukavele ile yaptırı

lacaktır. Bu inşaat 938 yılı eylulü sonunda bitecektir. 
Teklif mektubları yukarıda yazılı saattenbir saat ev-

veline kadar Encümen riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir, posta ile verilen mektubların nibayet yukarı
da yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Dahiliye V eklletiaden: 

Muıılaya 45 kilometre mesafedeki Şemseddin membaının teh · 
re iaaleai, ıu deposu in,aaı ve tehir leaiaab ile müteferri işlerin 
yapılması evvelce kapalı zarf uıullle eksiltmiye konulmuş ise 
de talip zuhur etmemiş olduğundan bu kere yeniden ve pa· 
ıarhk usulile ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

itin muhammen bedeli 98582 lira 47 kuruştur. 
İıtekliler bu işe aid f&rtname, proje vesair evrakı 493 kurut 

mukabilinde Dahiliye vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef
litinden alabilirler. 

Pazarlık 13 haziran 938 tarihine raalıyan pazartesi ııünü saat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binaeında toplanacak Bele
diyeler İmar Heyetinde yapılıtcakhr. 

Pazarlıj'a girebilmek için i.teklilPrin aflliıda yazıh teminat 
ve vesaiki komisyon reiıliğine teslim etmit olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 
6179 lira 12 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye girme
ye bir mlni bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 

C- Belediyeler İmar Hey~ti Fen Şefliğinden münakasaya 

ııirmek için alacakları vesika. 
Poıta ile ııönderilccek tf'kliflerinin iadeli taahhüdü olması ve 

Ye nihayet uat on bire kadar komiıyona srelmiş bulunması la· 
zımdır. Bu iş hakkın.la fazla izahat almak iatiyenlerin Belediyeler 

İmar Heyeti Fen Şeflitine müracaat etmeleri. 

Millt Müdaf•a Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

İzmir Tayyare alayında yaptırılacak {F) tipi bir çift han
gar in~aatı kapah :t:arfla ek:siltmeye konulmu~tur. 

Keşif bedeli 2529Jl,25 liradır. Keşif proje ve şartname

ler 1265 kuruş& M ı\1.V. satınalınan komisyonundanalmır. İlk 
teminat t 3866 lira 5 kuruştur. 

Eksiltme 22 haziran 938 çarşnmha giinü snat 15 de l\l. 
M.V. satınalma komisyonunda yapılacaktır . 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
ııunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri~ mütenh· 
hidlik vesikalarile birlikte teklif mektuhlarını eksiltme sa· 
atinden behemehal hir saat evveline kadar An karada ~l.M , V 
::atınalmn komic:yonııua vermeleri. 



Sayfa 2 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara'da Bankalar caddesinde Oımanlı Bankası itti
salindeki vakıf arsa üzerine yaptırılacak Borsa, Vakıf 
paralar müdürlüğü ve apartman binası inşaatı maa müş

temilat toptan götürü olarak kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Bu inşaatın maa müştemilat keşif bedeli 196432 lira 3J 
kuruştur. 

Bu işe aid proje, fenni ve hususi şartnamesi ve muka
vele projesi 9 lira 82 kuruş mukabilitAde Ankara.da Va
kıflar Umum müdürlüğü İnşaat Müdürlüiünden, lstanbul 
da Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarlığından, İzmirde va
kıflar müdürlUğünden almabilir. 

Eksiltme 27 haziaan 938 taribine rastlayan pazartesi 
gün saat 15 te Ankarada ikinci vakıf apartmanda Vakıf· 
tar umum müdürlüğü inşaat Müdürlüğünde teplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat temi:ıat 11071 lira 62 kuruştur. 

Bu eksiltmeye girecek olanlar 938 senesine aid ticaret 
odası veaikası ve 938 yılına aid olarak nafıa vekaletin· 
den almış ve en aşağı 100 bin liralık tek bir bina m
şaatını yapmış ve muvaffak olmuı bulunduğunu bildiren 
yapı müteahhidliği vesikası göstermesi ve bizzat yüksek 
mimar veya inşaat mühendisi olması veyR bunlardan biri 
ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza et· 
meleri lazımdır. 

Tek lif mekiupları 27 haziran 938 pazartes! günü saat 
14 e kadar Vakıflar umum Müdürlüğü İnşaat müdürlü
ğünde müteşekkil komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. 

Kapalı zarfları ihzarıoda, teklif mektubunun yazılışıoda 

bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde talip
lerin 2490 sayılı kanunun 32 33, ve 34 üncü maddelerine 

harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

MilJi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyom ndan: 

Eıkişehir Tayyare alayında yaptırılacak komutanlık bina11 ka
palı zarfla eksiltmeye koyulmuştur. (eşif bedeli 66450 lira beş 

kuruştur. Keşif proje ve şartnameleri 333 kuruta M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminat 4572 lira 51 kurut· 
tur. Eksiltme 23.6.9.18 perşembe günü .aat 15 de Ankarada M. 
M. Vekaleti Satına ima Komİs) onunda yapılacaktır. Eksiltmeye 
ıirecekler kanuni teminat Ye 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgelerle müteahhitlik veıikalırını birlikte teklif 
mektubl1trıoı eksiltme saatinden behemehal bir saat evvel Aoka
roda M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonuna vermelerL 

• • • Kütrhya Tayyare alayında yaptıralacak komutanlık bi
nası inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 
66432 lira 5 kuruş ('lup ilk teminatı 4571 lira 61 kuruştur. Ke
şif, proje ve şartnameler 333 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan olınır. Eksiltme 23.6.938 perşembe günü uat 
ll de Ankarada M. M. Veb.aleti Sahnalma Komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltmeye girecek er kanuni teminat ve 2~90 aayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelernide yazılı belgelerle müteahhitlik 
vesikaları ile birlikte teklif mektublarını ekıiltme 1aatinden be
hemehal bir 1&at evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Sa· 
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

Konya Hvsusi Muhasebe Müdürlüğünden: 

~457 lira 99 kuruş ke'jif bedelli Şerefşirin okulunun 
tamiratı eksiltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığından 
artırma eksiltme ve ihale kanununun 43 iincü maaddesi 
mucibince 28.5.938 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pazarlıkla tamiratı yaptırılacağmdan istekJilerin bu müd· 
det içinde pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 15 te 
ViJayet daimi encümeniae mUracaatları ilan olu~!Jr. 

Seyhan Vilayet Daimi Enclııneııinden: 

28.5.938 tarihinde ihale edi lmek üzere eksiltmeye koııu· 
]an 2 t.302 Jirn 98 kuruş keşif hedelli Adana-Kozan yolu
nun 3-ı-000-5 f-000 arasındald ~ose ve mefez mşnalına is
teklı çıkmadığından müddeti l ı .6.938 tarihine ıııü adif cu
martesi güııü saat 11 e kadar uıadılmıştır. 

1 teklilerin bu günde vilayet daimi erıcüın,.nine ve keş· 
fini göı mek ıçın ele Nafıa müdürlüğüne müracaatlar. ilfm 
olunur. 

IJaçlar, Klinik ve ispençiyari aJa~:._ 

Kızılcahamam Hükümet Tabiblitinden: 

Kazamızın köy bürosu namına mübayaa edileeek 676 lira be
deli muhammenli edviye 21-5-938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmüştur. Talip olanların tartnameleri 
görmek için Ankarada ve İstanbul vilayetleri sıhiye müdüriyet
leri ile Kızılcahamam kazaaı kaymakamlığına müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETESı 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Havza Belediye Riya1etinden: 

Nafıa Vekaletinden tasdikli proje ve ,artnameleri mucibince 
Havza tehrinde 20086 lira bedeli ketifli alçak tevettGrlü komple 
elektrik tuiıab meveut bina ve direkler hariç olmak ••rtile 45 
ıiln müddetle ve k•pah zarfla ekıiltmeye konulmuttur. 

ihale 18.7.938 pazartesi günü saat 15 tc Havza Belediye En
cilmeninde yapılacakhr. 

Bu it• aid projeler, ketifname, fenni ve mali tartnameler, lo
komobil fenni tartnameai, ekıiltme şartnamesi, mu~Hele name 
Havza belediyesiııden a\ınacağt gibi b~deli mu'ubilinde İıtanbu 1 
Taksim Şark apartmanında mühendis Haean Halet Işıkpmar

dan ahnabilir. 
Bu iı için talihler yalnaz (kondanıörlü nya kondaaıöraüz) 

lokomobil için ayn diğer malzeme ve intaat itleri için ayrı tek
lif nrebileceklerdir. Komple teklifler esbabı tercihtendir. 

Ekıiltmeye ıirebilmek için iıteklilerin 1551 lira 45 kurut mu· 
vakkat teminat •ermeleri ve bundan batka •imdiye kadar en az 
bu miktarda elektrik teaiaah yapbğına dair ve 1938 yılı Ticaret 
odası ve1ikalarını ibraz eylemeleri ve 2490 sayılı kanunda ve ek
ıiltme ,artnamesinde yazıh hu1Uıatı tamamen ikmal etmeleri ve 
teklif mektublarını buna göre hazarlayıp vaktinde belediye riya· 
utine varmeleri ilin olunur. 

Kastamonu Belediye Riyasetinden: 

Belediyenin sokak tenviratı ihtiyacl için 1500 aJet Filips 
marka ampul alınacaktır. İhale IO haziran 938 cuma günü 
o~leden ~onra saat 15 te icra edilecektir. Şeraiti anlamak 
iizere hergün belediye he np işleri büro una müracaat etme· 
teri ilan olunur. 

s 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Emniyet Umum Müdürlüiünden: 

üairede mevcut nümunesi ve şartnamesinde yazılı va· 
sıfları dahilinde zabıta memurları için azı 2500 çoğu 3000 
aded kaput 23.6 938 perşembe günü saat 15 te kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Beherine 18 lira fiat tahmin edilen bu kaputlara aid 
ıartnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Umum 
Müdürlük Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girmek iıteyenler 4050 liralık teminat mak
buz veya banka mektubJJnu. muhtevi teklif mektublarile 
24S.0 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin 2 3 üncü fıkra
larında yazılı belgelerle birlikte müoakaııa günü saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri. 

• • • 

Elde mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı vasıf
ları idaresinde zabıta memurları için azı 4500 çoiu 4750 
çift getir kapalı zarf usuliyle 2 ı.6.938 salı günü saat 
15 te münakasaya konulmuştur. 

Beher çiftine 225 kuruş fiat biçilen getirlere aid nü mu
neyi görmek ve şartnam~yi almak istiyenlerin umum mü· 
tlürlük satınalma komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girebilmek istiyenlerin 801 lira 56 kuruşluk 
teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 

mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2 3 ücü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte eksiltme günii saat 14 e ka
dar komisyona teslim etmeleri. 

• • * Elde mevcud nümuneıine ve şartnamede yazılı va1ıf-
ları daire.inde zabıta memurları için azı 4 bin çoğu 5 bin metre 
gri renkte kumat kapalı zarf usulile 22.6.938 ~·a1'9amba günü 
saat 15 te münakasaya konulmuştur. 

Beher metreıine 450 kuruş fiat biçilen kumaşa aid ,artnameyi 
almak ve nümune1ini görmek istiyenlerin uınum Müdürlük satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girmek iatiyenlerin 1687 lira 50 kurutluk teminat 
makhuz veya mektubunu muhtevi teklif mektublarmı ve 2490 ıa
yıh kanunun 2 3 maddelerinde yazılı beltelerle birlikte ek•iltme 
ıünü saat 14 e kadar komiıyona teslim etmeleri. 

• • • 
300 aded yün ltattaniye alınacaktır. Bak: müteferrik ıütunun

da O. D. Y. illnına. 

• . "' 
2450 metre elbiselik kumaı ahnacaktır. Baki lıt. Sıhhi Müeı-

ıe1eler A. E. K. ilinlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Ya~hane Malzemesi 

ı\tatbııal Umum Miidiirlüğiiııucn: 

~latlıuat umum müdürlüğü neşretmekle olduğu «Ayın 
faıihi» adlı mecmuaların 18 nüshasını açık eksiltını•yc koy
muştıır. 

Bu mecnıuaların her biri biıı yiizer t ırn haı:;ılacaktır. 
Her mecmuanın tahmini lıt•dcli 660 lira Vf' muvakkat te

minat 892 Jiradır. 

6 Haziran 1831 

Şartname Ankarada matbuat umum müdürlüğünde pars• 
sız olarak verilir. 

Açık eb:ltme 18.6.938 günü sa:ıt 10,30 da Ankarııds 
Dahiliye vekaleti binasındaki matbuat umum müdiirlüğünde 
yapılacaktır. 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 

Diyarl.ıakır İnhi:sarlar Başmüdürlüğünden: 

Diyarbakır İnhisarlar haşmüdüriyeti ve içki fabrikası 
. · h. ar• namına 31.5.939 tarihine kadar gelecek ve gıdec k ın ıs . 

lar maddeJerinin vagondan alınarak inhisarlar ve fabrika ~ıı 
barlam1a nakli ve buralardan Diyarbakır kazalarile l\lardı~'. 
Siirt, Bitlis ve U rfaya götürülme~i pazarlıkla ihale cdileC~ , 
tir. Muhtelif yerler olmasında taşınacak mikdar ziyadcleştı! 
mek veya eksiltmek şartile 1823300 kilodur. Muhnmı:ne: 
bedeli 25 bin liradır. İlk teminat 1875 liradır. Ebiltme 1 

b ,. 
haziran 938 salı "Ünü . ant 11 de Diyarbakır inhi arlar :ı, 

M ) • ,r· 
müdüriyetirıdeki komÜ;yonda yapılacaktır. Şartnamesi [ ıy 
bakır, Elazığ, Mardin. Siirt, Ritli-:, Urfa, Gaziantep, Ankara 
ve İstanbul İnhisarlar idarelerinde mevcuddur. 

Konya İnhi1arlar Bat Müdürlütünden: 
11 

Sarayönü İstasyonundan Cihnnbeyli ve Koçhisar inhiı•~:.,. 
ambarına nakil olunacak ve buralardan geri gönderilecek bıj)t' 
mum mevaddı İnhisariyenin nakli 15 ıün müddetle açık eki 

mete kooulmutlur. . . l•' 
Bu işe aid ,artnameyi görmek isteyenlerin Konya lnhı••' 

1 Ba,müdürlütüyle Sarayönü İnhisarlar memurluğuna müracaat• 

lemeleri. 1 ı.r 
İhale 16 Haziran 938 pertembe günü saat 15 de Konya 0 

sarlar Batmüdürlüğü odasında yapılacaktır. .,. 
Ekıiltmete girmek için isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetı 

de 70 lira muvakkat teminat Yermeleri metruttur. 

I •'' • • • Akeehir iltasyonundan anbarına ve Yalvaç, Kara• -
nakil olunacak ve bu mahallerden geri gönderilecek bilu111"ıe 
mevaddi İnhisariyesinin nakli 15 gün müddetle açık eksiltdl• 
konulmuttur. 111 

Bu işe ait şartnameyi görmek isteyenlerin Konya İnhi••'1,. Başmüdürlütüye Akşehir İnhisarlar Müdürlüfıüne müracaat •'f 
meleri. il' 

İhale 16.6.938 per,embe günü nal 15 de Konya İnhi••' 
Başmüdürlütü idasında yapılacaktır. ~ 

Eksiltınete girmek için isteklilerin yüzde 7,5 niıbetind• 
lira muvakkat teminat Vl!rmeleri meı;auttur. 

~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~,,.,,I 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v :_!:_ 

Gümrük ve İnhisarlar Vek,letinden : 

'kl . gjS Vekalet binek ve hizmet otomobilleri ile motosı etıo .11 
mali senesi sarfiyatı için tahıninen 15555 litre miktarında be••' 
açık eksiltme ile sahn ahoacaktır. 

11
• 

Eksiltme 20.6.938 pazartesi günü saat 15 te Vekalet biıı••1 

da toplanan Alım uhm komiıyonu_nda ~apılacaktır. IJ t11'' 
Benzinin beher litresi için tahmın edılen bedel 18 kurı.ıt 

Mu~akkat teminat 210 _liradır. _ -d4'' 
ı.tekliler şartnameyı parasız olarak vekalet Levazım Mıı 

lüğünden alabilirler. . •' 
l.teklilerin 2490 1ayıh kanunun 2·3 üncü maddelerindeki 

1 
fi 

raiti haiz bulunmaları ve bu maddelere göre iıtenilen veıik• 1 

ıöıtermeleri şarttır. 
11

1 

Açık ekıiltmeye iıtirak edeceklerin muvakkat teminat!.,~ 
evvelden Vekalet muhasebe veı:neıine yatırarak alacakları ıı:.",. 
buzlar ile beraber yukarda yazılı sıün ve saatte. kom~ı~ona rn:.~ı 
caatları lazımdır. Muayyen uatte roakbuzları ıle bırlıkte ı 

yenler eksiltmeye iştirak edemezler. 

Kfttahya Garnizonu Satınalma Komisyonundan: 
•it' 

1950 lira muhammen b~d~li olan istekli çıkmadığ~ için el<~, 
meai 31 mayıı 938 uh gunu saat 10 da yapılmak uzre on lif 
uzatılan Topcu Taburunun 130 ton odununa bu defa da 1 '~•' 
çıkmadıfıından bu iş in pazarlıkla ekıiltmeye konuldutu ve 
ay içinde ihale edileceti ilin olunur. 

Ordu Belediyesinden : 

~ 
Ordu Belecli~eıi ~lektrik santr~lı.na lüzumu bulu_nan 300 .~ıt 

kriple maden komiiru 17-6-938 tarıhınde ve saat la de Bel f 
encümeni önünde ihaleıi yapılmak üzere bir ay müddetle 1 

eksiltmeye çıkarılmıttır. 
Ketif bed•H -4200 lira, muvakkat teminata 315 liradır. f 
2490 1ayılı artırma ekıiltme ve ihale kanunu dairuinde Y' al' 

m•yan tekliflerle mezkur kanunda yazılı evsafı haiz bulun1111Y i 
ların teklifleri kabul edilmez. Alikahlar bu işe ait ,artn•"',ıı' 
paraıız Ordu Belediyesinden temin edebilecekleri gibi S•ll' 
belediye1inde de görebilirler. ti' 

Fazla malumat edinmek istiyenlerin belediye elektrik işle 
müdürlününe müracaatları. 

Ka!tamonu Belediye Hiyasetinden: 

Belediye Elektrik saııtralıııın 3 ~ mayıs 939 giinuııe k11
l
1
, 

bir ~eıı..-Jik yakacağı mazot açık ekı:;i ltm" ile nıtinakıı4 

konmuştur. 

l. 

h 



~Haziran 1938 

ı~ lha]e i 10 haziran 938 cuma günü öğleden sonra saat 
) le belediyede yapılacaktır. 
~ Talipler şeraiti öğrenmek için hergün belediye hürosuna 

~Uracaatlrrı ve ihale günü belediye dairesine gelmeleri ilan 
Unur. 

• • • 
1~ llı1ahrukat alınacaktır. Bak: erzak sütununda Kütahyal vilayeti 

llırıa. 

~~!!!!!!!!~~~~!!!il!!!!!~~~~--~~~ 

~ 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

Muhammen hedell~rile miktar ve evsaftan a~agıda yazı-
1 3 t'J'rup malzeme her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı 
~Ünlerde ilıale edilmeıt üzere Haydarpa~a gar binası içindeki 
atınatma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alı
~l<:aktır . 
t Bu i şe girm~k i teyr.nlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
: hizalarında yaıılı muvakkat teminatlarile birlikte ehiltme 
Rurıa saatine kadar komisvona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ... Haydarpaşada gar içindeki komis
on tarafından parasız olarak dağqılmaktadır. 

IQ l- 4000 kilo külçe kur~un muhammen bedeli 1120 lira j 
Uvakkat teminat 84 lira olup açık ebiltnıe i 21.6.938 sah J 

Uı:ıij aat 10,30 da yapılacaktır. 
Ilı 2- 300 adet yıin hataniye muhammen he<leli 2700 lira 
~takkat teminatı 202 lira 50 kuru~ olup açık eksiltmesi 

. 6 938 alı günü saat l0,30 da· yapılacaktır. 
lıa 3_ 10 hiı~ kilo m.uhtelif cins karto~ bitiiıııe tutkalı mu
tk ~nıen .bertelı 2800 lınt muvakkat tt>mınatı 210 lira, açık 
e 1 ltn:ı esı 23.6 938 ı ı erşembe günü saat 10 30 da yapıla-
aktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alrua Komisyonundan: 

tı "'1üteahhid nam ve hesabına 30 mayıs 938 pazartesi günü uat 
ı_ de açık eksiltmesi yapılacağı ilin edilen altı adet muhtelif 
t'ltah eksiltmesine iıtekli çıkmadığından 1 O haziran 938 cuma 
~~llij saat t l de MMV. satına ima Komiıyonunda eksiltmesi ya· 

llcaktır. 
~ l'ahrnin edilen bedeli 6999 lira olup ilk teminat 524 lira 93 
111 t.ıştur. Şartnamesi kamisyondan bedelıiz alınır. 

~ Eksiltmeye rirecekler kanuni teminat ve 219V sayılı kanunun 
~ ~e 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ekıiltme rün 
'•aatandan Ankarada MMV sahnalma kom'ıyonda bulunmaları. 

Adana Tümen Satınalma Komiıyonu Ba,kanlığından : 

Jandarma birlikleri için binek beygiri alınacaktır. 
~ liayvanlar 4 : 8 yaşında olacaktır. Yükseklikleri 1,43 ve götüs 
~ttlcri l 60 santim olacaktır. 

t Yukarıdaki şeraiti haiz hayvanı olup satmak isteyenler çar-
1'ıtıha ve perşembe günleri Tümen karargıihtnda teşkil ed ı len 
~tırııılrna komisyonlarına müracaatları ilan olunur. 

~' Zahire, Et ve Sebze: 

Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 

p l Eskişehirdeki Birliklerin ihtiyacı için 150000 kilo 11ğır eti2ka
t ~ ı larfla eksiltmeye konulmuştur. ihaleıi 20 Haziran 938 pa· 
ı~rttıi günü ıaat 16 da Eskişehirde Levazım amirliği satınalma 
~()Ilı · 
rıı· •syonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 43500 lira, ilk te-
ı,111at1 3262 lira 50 kuru,tur. Şartname Eskişehir Ankara ve İı-
1, llbuı Levaztm amirliği satınalma komiıyonlarında görülebilir. 
~ teldiler Ticaret odaaıcda kayıtlı olduklarına dair vesikalarile 
~•tliktc teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evveline ka-
\t k . l . 

omısyona verme erı. 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komiıyonund•n: 

t l' tkirdağın 115000 kilo sığır eti ve Malkara nan 70000 kilo ıı
ltı.lt-tti kapalı zarfla aatın alınacaktır. Tekirdağ 11Q"ıretinin mubam-

l ttı bedeli 35000 Malkuauın 18200 liradır. TekirdaA' etinin ilk 
'ttı · ' . it-_ .'"ata 2625. Malkaranın 1365 liradır. ihalesi Tekirdağ-an 24 
"tıran 938 aünü ıaat 11 de Malkaranın ayni a-ünde uat 15 de .,k' & ' 

•rdağanda yapılacak.tar. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

'~ -'rıkara garnizon mlesse1eleri için 40,000 kilo eatatesin açık 
,, •iltnıesi 22.6.938 saat 15 te Ankara Levazım Amirliği Satın 

ttla komiıyonunda yapılacaktır. 
l'ıı l\1ubammen bedeli 2600 lira ilk teminatı 195 liradır. Şartna
'ltı. '-i komisyonda görülür. Kanuni veıika komiıyonda bulunul-
'-•. . 

~- • • "' Ankara garnizon müeueseleri için 50,000 kilo yoğ.urd'!n 
ı...Pllı zarfla ekıiltmesi 12.6.938 saat 15 te Ankara Levazım A
"qırı · 1ki Satınalma komiayonunda yapılacaktır. 
tq ~uhammen bedeli 10500 lira ilk teminatı 787 lira 50 kurut· 

r, Şartnamesi komiıyonda görillür. Kanuni ves!kalarda bulunan 

MUNAKASA GAZETESİ 

teklif mektublarinın ıaat 14 de kadar komisyona verllmeıi. 

• * • Ankara garnizon müe11eaeleri için 75,000 kilo ıütün ka· 
pah zarfla eksiltmesi 20.6.938 ıaat 15 te Ankara Levazım Amir• 
liği Satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 12375 lira ilk teminata 928 lira 22 kurut· 
tur. Şartnameıi komisyonda görülür. Kanuni veıikalarda bulu
nan teklif mektublarının ıaat 14 e kadar komiıyorıa verilmeıi. 

Bursa Tümen Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Bursa garnizonu için 20 bin kilo süt aç•k ekıiltme yolile 20 
haziran 938 pazarteai ıünü saat 16 da Bursa töm ıatın alma 
komiıyonunda ekailtmeye konulacaktır, beher kiloıu 13 kuru' 
he.abile muhammen bedeli 2600 lira ilk teminatı 195 liradır. 

Şartnameıi hergün komisyonda parasız. görülebilir. Ekıiltme
ye gireceklerin belli gün ve saatta ·2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde gösterilen vesika ve ilk teminatlarile birlikte 
Bursa sabnalma komiıyoouna gelmeleri. 

• • • Bursa garnizonu için 30000 kilo yoğurt aç1k eksiltme 
yolile 21.6.938 sah günü saat 16 da Bursa Tüm Satınalma komiı
yonunda ekıiltmeye konulacaktır. Beher kilosu 15 kurut heaabile 
muhammen bedeli 4500 lira ilk teminatı 337 lira 50 kuruştur. 

Şartnameıi her gün komisyonda parasız. görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin belli gün ve ıaatta 2490 ıayılı kanunun 2 ve 
3 üncQ maddelinde göıterilen veıika ve ilk teminatlarile birlik· 
te Bursa Satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

• • • 
Buraa garnizonundaki birlikier ile Mudanyadaki alayın ihtiya· 

cı için aşağıda cinı ve miktarlara yazılı yazlık sebze kapalı ek
ıi\tme yolile 22 haziran 938 çarşamba günü saat 17 de Buna 
Tümee utınalma komisyonunda ekıiltmeye konulacaktır. Mu- · 
htt,mmen fiatlarına göre hepıinin tutarı 7'460 lira ilk teminatı 559 
lira 50 kuruştur. 

Şartname bergün komisyonda parasız görülebilir. Ekıiltmeye 
geleceklerin belli gündf' saat 16 ya kadar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaik ve ilk teminatlarile bir· 
likte teklif mektublarını Buraa utınalma komisyonun ı vermeleri. 

Cinsi Miktarı Fi atı 
Semiz otu 6000 6 
Taze kabak 15000 3 
Doml\tH 25000 7 
Feraaetsiz. faaulya 25000 7 
Patlıcan 40000 6 
Bamya 5000 8 
Dolmalık biber 5000 4 
Yeşil biber 5000 3 

Kütahya Garnizonu Satmalma Komisyonundan: 

Kütahyada Tayyare birlikleri için haziran 939 sonuna 
kadar aşağıda tahmini miktar ve tutarları yazılı ekmek 

ve sığır eti eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17.6.938 cuma günü Kütahya Merkez Komu
tanlığındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
Ekmeğin muvakkat teminatı 1 164 lira 38 kuruş etin 

843 lira 75 kuruştur. 
Şartnameleri görmek istiyenler hergün Komisyona mü

racaat edebilir!er. 
Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icap ettir

diği vesaik mevcud olmak şartile 'teklif mektublarını 17 
haıiran 938 cumıı günü ekmek için saat 9, et için saat 
14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon baıkanhğına 

vereceklerdir. 

Cinsi 

Ekmek l nci nevı 
undan 

Sığır eti 

Mu ham. 
miktarı 8 

180000 kilo 

50000 " 

Eksiltme 
bedeli gunu 

15525 lira 17.6.938 

11250 
" " " 

Kütahya Viliyetinden: 

saati 
10 

15 

Uşak hastanesinin 938 yılı için 3700 lira muhamınen bedelli 
59 kalem erzak ve mahrukah açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 21.6.938 sah a-ünü saat 14 de Utak kazaıı idare he'
yeti buz.urunda yapılacak ve ihale muameleıi de daimi encümen· 

ce ifa olunacaktır. 
Muvakkat teminat 278 liradır. 
İstekliler şartname vesair evrakı Uşak idare heyetinde hera-ün 

görebilir} er 
istekliler 21.6.938 salı günü saat 14 de muvakkat teminatluile 

u .. k kazaaı idare hey'etine müracaatları. 

Kocaeli Ceaa Evinden : 

Koca l cez.a evinin l baz.İran 938 tarihinden 31 mayıs 938 
tarihin• kadar bir ıenelik ihtiyacı llulunan 105 bin kilo ikinci 
nevi ekmek 1-6-938 tarihinden itibaren 20 gün ara ile ve kapalı 
zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. 

İhale 21·6,938 salı a-ünü ıaat 15 dedir. Talibl.rin muhammen 
bedelin yüzde yedi bucuğu olan 585 lira veya banka mektubunu 
2490 sayılı arttırma ekıiltme ve ihale kanunundaki ferahat daire
sinde teklifnameye eklenerek ihaleden bir Hat evvel Kocaeli 
C. M. U.liğinde toplanacak komisyona vermeleri ve fazla tafıi· 
li.t almak ve şartnamesini a-örmek isleyenlerin cez.a evi direk· 
törlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname 
ve projesi mucibince yaptırılacak kalörifer tesisatı işi 
açık eksiltmeye konmuştur. 

11- Keıif bedeli 6000 lira 50 kurut muvakkat temi
natı 450 liradır. 

lll- Eksiltme 17.Vl.938tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

l V- Şartname ve proje!er 30 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat 
müdürlüğünden alıoabilir. 

kuruş bedel mukabilinde 
Şubesiyle Sivas Baş-

V- İsteklilerin kendilerinden aranılan kanuni vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme parala?'iyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (3156) 2-4 

17 aded Termograf 
17 ,, Higrograf 
1 ,, Barograf 

• • • 

2 ,, 1 kg.lık kadranlı terazi 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı aletler şartname

leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 3220 lira ve muvakkat temi· 

natı 242 liradır. 
lll- Eksiltme 22.Vl.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 

saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

lV- Şartnameler p•rasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye işHrak etmek isteyenlerin Hatsız tek · 
lif mektubu ve kataloğlarını münakasa gününden en geç 
üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tü · 
tün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI- İsteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komi~yona gelmeleri ilan olunur. (3199) 2-4 

• • • 
1- İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi 

hince eksiltilip arttırılmak üzere 
A- Karadeniz ambarları için 
B - · Akdeniz ve Adalardenizi ambarları için 
C- Marmara denizi ve İstanbul ambarları ,, 

mucı· 

18000 
12000 
10000 

40000 

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

II- Pazarlık 14.Vl.938 tarihine rastlıyan salı güntı 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınahilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edile o gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3291) 2· ·4 

İstanbul Sıhhii Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltnıe Komisyonundan : 

Leyli Tıb talebe yurdu için mevcut şartname ve nilmuoeıine 
a-öre 24!')0 metre elbiıelik kumıış kapalı zarfla eluiltmeye kon
muştur. 

1 - Eksiltme : Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtianai Muavenet Mü· 
dürlüğü binuınde kurulu komiıyonda 20.6.938 pazartesi günü 
ıaat 15 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : Bir metre kumaş 4 lira 55 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti : 8'36 lira 06 kuruştur. 
4 - İstekliler tartnameyi hergün Çemberlitaşcivarında Fuadpa· 

şa türbed karşısında Leyli Tıp talebe yurdu merkez.inden para· 
ıız alarak alabilirler, ve nümuneyi de görebilirler. 

5 . lıtekliler cari ıeneye aid Ticaret odası veaikaaiyle 2490 
sayılı kanunda yazalı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya Banka mektublariyle birlikte ihale saatından bir 
ıaat evvel teklifi havi zarfları komiıyona vermeleri. (3255) , ________________ __... ________ _ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

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

'-----------------...,~ 

lmtiru tabibi •• rua itMri 
DirCtörü: lımıail Girit 

Baaı~dıtı 7er: ARTUN Ba11men 
G,,,latııa Billur anlcclı N:>. Hl 

-- ...... -~ 
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3eme Annee- No. 720 

ABONNEMENTS: Quotidien des Adjudications 
ADMINISTRAl ıuı" 

Ville et Province 
3 MOISl Ptra. 450 
6 ,, ~ 8SO 

12 ~ " 1500 

• 
UNA AS 
GAZE ES 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

T el~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 
Etranger : 12 •oiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 ----·-· Pour la PubliciU s'adreaaer 
• l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

-Adreaae T~lei1'aphique: 

latnnbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ı 
Obj et de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eılimatif 
Caution. 
proviaoire 

Lieu d'adiudication et du 
Cnhier des Chargce 

Jours Meure 1 

A, Adjudications au Rabais 
ion-Reparation- Trav. Public:s-Mati:riel de Construction-Cartographıe 
~~~---~~~~~~~~~-~--~~~~- -~~~---~~~-;;_.---~ 

Constnıct 

Constructio n biitiment ecole Primaire au vil. Arri Pli cacb -i4S12 28 3338 42 
Constr. bat. Command. iı Kutahia (cah eh. P. 333) " 66432 05 4571 61 

" " 
" a E.ı '. ichehir (cah eh. p .333) " 66450 05 4572 s 1 

lnst. eau de source Chemsettin a la ville Moughla, Gre a rre 98582 47 6179 12 
conıtr. d epôt ete. (cah. eh. P. 493) (aj.). 

Constructio n batiment bourae a A::tltara (cah. eh. 
L. 9,82). 

Conatr. de deux hnnıars type "f" a lzmir (cab. 
65). eh. P. 12 

Reparation batiment ecole Primaire iı Cherefchirin 
(aj.). 

Constr. arc hes s roule Adana-Kozan (aj.). 

Pli cach 196432 33 11071 62 

" 
252901 :ıs 13866 os 

Gre a ıre 2457 99 

2-i302 98 

Vilayet Agrı 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" Minist. de L'lnst. Dir. Restauratioıa 
Municipali tea 

Oir. Gen. Vakoufı Ankara el lst 

1-7-38 
23-6-38 
23·6·38 
13-6-38 

27-6-38 

15 -
11 -
15 -
11 

15 

Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ankara 2l-6-38 15 

Dir. Comptabilite Privee 
Konia 

Vilayet Seyhan 

1 mois a partir du 28-5-38 

11-6 38 11 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitai~--:-.!. ourniture pour Hôp_!taux 

Medicameot s. 676 -

Electricit e-Gaz-Chauffage Centra!__(lnstallation et Mateı:_iel) 

lnstallation electrique a la ville Havza Pli cach 20686 

Ampoules el ectriques (marquc Pbillips) : 1500 p. Publique 

Habillem ent - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Capoutes: 2 500-3000 p . 

Couvertures de laine: 300 p. 
Guetres : 4 S00-47SO pairea. 
Etoff e grisc : 4000-5000 m. 

lravaux d'Imprimerie-P apeterie 

lmpression rcvue "Ayın T.uihi". 

Transpor t- Cbargement · Dccharııement 

d'articles monopoliıea : 1823300 k. Transport 

" 
" 

Combusti 

Benzine : 1 

" ,, . " 

ble - Carburant-Huiles 

5555 litres. 
Bois : 100 
Combuıtibl 

Bois: 130 t 

t. Petrole : 600 k. 
e (Voir Provi ion). 
. (aj.). 

Houille eri blce : 300 t. 
Mnzout (po ur central electrique). 
Bois : 50 t 

5,S t. 

Divcr 

Lingots de 
Colle : 10 

.- Petrole : 300 k.· Charbon de bois : 

plomb : 4 t. 
t. 

Chcveaux de trait 
Metiera : 6 p. (ııj.). 

Provisio mı -
Provisions: 26 lots 

30 " " ,. et combuatible: 59 lots 
Pain, huıle d'olive, soude, the ete. (nj) 
Pain: 18 t. 
Viandc de boeuf: 50 t. 

penitoncier Ordou 
t . 

Pain pr. le 
Pııin: lOS 
Viande de boeuf: 150 

., 
" 

,, . ı 2S t. 

" " Pommes el 
" . 70 ,, 

c terrc : 40 t 

50 t. Yoghourt : 
Laıt : 75 t 
Yogbourt : 
Legumes . 
Lait : 20 t 

30 t . 
8 lots 

B) A djudications a la surenchere 
5 t. Mıırbre : 1 

Pli cach la p. 18 -
Publique 2700 ·
Pli cach 

" 

Publique 

Publique 

• 
" 

Publique 

" ,, 
Gre a gre 
Publique 

" 
" 

Publique 

" 

" 

Publique 

" 
" Gre a gre 

Publique 
Pli cach 

:ı 

" 
" ,, 
" Publique 

PJ cach 
., 

Publique 
Pli cach 
Publique 

Publique 

le m. 4 50 

2SOOO -

4200 -

1120 -
2800 -

6999 -

3700 -

1SS2S -
11250 -

43500 -
3500 -

ı 200 -
2600 -

lOSOO -
12375 -

4SOO 
7460 -
2600 -

1551 45 

4000 -
202 50 
801 56 

1687 50 

892 -

187S -
7S 
70 -

210 -

1950 
315 

84 -
210 -

524 93 

278 -

1164 38 
843 75 
720 -
58S -

3262 50 
262S -
1365 -

19S -
787 50 
982 12 
337 so 
559 50 
195 -

Med. Kmldiahamam Dir. 20 jours a part. du 21-5-38 
Sanitaire Iat. et Ankara 

Municip. Havxa Taxim Chıı.rk Apl. 
lng. Huan Halet 

Municipalite Kastamonou 

Dir. Gen. de Surete Ankara 
1 Expl. Cb. de Fer Etat H.pacha 
Oir. Gen. SOrete Ankara 
Dir. Gen. Süretc Ankara 

Oir. Gen de la Presse Ankara 

Oir. Monopoles Diarbakir 

" 
Konia . " 

Miniatore M'>nop. et Douanee Ank. 
Vilayet Edirne 
Vilayet Kutahia 
Com. Ach. Garnison Kutahia 
Municipalite Ordou 

" Kaatamonou 
Vilayet Biledjik 

1 Exp. Ch. de Fer Etat H.pııcha 

" Com. Ach . Dıv. Adana 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Vilayet Biledjik 
., Ediıne 

,, Kutabia 

" .. 
Com. Ach. Garnizon Kutahia 

" Procureur Gen. Ordou 
Dir. Penitencier Kodjaelı 
Com. Ach. lntendance Eslc.icbehir 
Com. Ach. Milit. Tekirdagh 

" 
Com. Ach. Int. Ankara 

" ., 
Com. Ach. Oivision Brousae 

" 
" 

1 Expl. Ch. de Fer Etat H.pacha 

18· 7-38 

10-6-38 

23-6-38 
21-6·38 
21-6-38 
22-6-38 

18-6·38 

i4-6-38 
16-6-38 
16-6-38 

20-6-38 
1-7-38 

21·6·38 
Dans 1 
17-6-~8 

10-6-38 
2J-6-38 

21·6-38 
23·6-38 

15 

15 

15 -
10 30 
ıs -
15 -

10 30 

11 
lS 
ıs 

ıs -
15 -
14 -

ıaois 

15 
15 
15 

10 30 
10 30 

Jeudi et Merndı 
10·6-38 11 -

21 6-38 
1-7-38 

21-6-38 
'27-6-38 
17-6-38 
17-6·38 
10-6-38 
~1·6-38 

20-6-38 
24-6-38 
24-6-38 
22-6-38 
21-6-38 
20·6-38 
21·6-38 
22·6-38 
20·6-38 

1 1-6-38 

lS -
ıs -
14 

10 
15 
ıs 

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

15 

• 

Salı 7.6.938 

Yoğurt, zeytinyağ, tereyat, sabun, reçel, soğan, patatel 
(I~ 

aeler SAK) .\!- 702 
Kömür ve odun (İat. Liaeler SAK) .\; 702 
Keçeli belleme ile fırça (jandar. Komut. Aok.) X 702 
Mazot, maden kömürü ile makine yaa-ı (Karabiga Bel.) 
Keçi deriai (DDY) .\; 705 
Erzak ve mahrukat (Manisa Emr. Akl. ve Aaab. Hast. 0· 
ihata davarı inş. (lat. Beled.) .\'! 708 • ıo9 
Jandarma binası tamiri (Ayvalık Jandarma Komut.) ,,\: 
Ekmek (Üaküdar C. Müddeiumum.) ~\~ 709 
Şoae tamiri (Ordu Nafıa Müd.) .\! 713 
İnhisar mamulatı nakli (Edirne İnhiı. Başmüd.) ,.\; 712 
Tuz nakli (izmir İnhisar .. Başmüd.) .\~ 712 
Arozöz (lzmir Beled.) ~\~ 716 
Şoı~ int. (İzmir Beled.) .\~ 716 
• Çam ankazı (Çankırı Orman Müd.) .\' 717 

-~-Y-r--

Mardi 7·6·1938 

Yoghourt, beurre, aavon, confiture, oignonı 
lıtanbul) No 702 

Bois et houille (Com. Aclı. Lycees lat.) No 702 ) !i 
Ceintureı de feutre et brosse lCommand. Gen. Gend. A0~ l 
Mazout, houille et huile pour machine (Municip. Karabif' 
Peau de clıevre (Ch. de Fer Etat) No 705 
Proviaion et combuıtible (Cbef Med Hôpital des Aliene• 

No 707 
Conıtr. mur d'appui (Municip. Iıtanbul) 708 
Rep. bat. gend. Ayvalık (Command. Gend. Ayvalık) N° 
Pain (Proc. Gen. Scutari) No 709 
Rep. de chauuee (Dir. Trav Pub. Ordou) No 713 . ~ 
Transport d'articles monopolise• (Dir. Monopoles Edırne) 

" de sel. {Dir. Monopoles lzmir No 712 
Arroseuse (Municip. b.mir) No 716 
Constr. de chaıJ!ISee (Mun. iz mir) No 716 
• Bois de sa pin (Dir. F orets Tchankır ı) No 717 

" . • #•'' ~+~+~+~~~~~~~h+~~+~~d~ 
•• f, • e-!• 
r!• 
·~ ff. •• • • •• • .~,,, 

·:· 
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''DEV i 
Tercüme Bürosu 

Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ,e, 
hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik ş6 

melerin tercümesi derühte edilir. 
·: ··~ Azami ihtimam ve sürat ( 
: --di 
'•" Fiyatlar gayet mütedı• ·:· •:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
•!• Hususi tenzilat yapılır , 
~ ~ 
••• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hallı 
~ 

••• Telefon : 49442 . .: ,. ~· . . • . • • . •....• .., ............... ··~······# fi •••••••••• ,,,"•~ .,.,..c,?•·•·.~·.• •••• •• • • ..... v •• 

ARKİTEKT 
AYLIK, MİMARI, ŞEHİRCİLİK VE av 

TEZYiNi SANATLAR of:r 
•8 ci YIL de' 

Memleketimizde, sekiz senedenberi muntazam ve ,e 
aurette intişar etmekle olan bu Derııiye abone olurıııı 
veriniz. . ~' 

Abone şartları : Adres : Anadolıl . 1 
Yıllığı 1 O lira Eminörıiİ .' ~ 
6 ayhj'ı 5.5 ., Teleforı ' 

Nushalar 1 " 


