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Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
olunan Bu gün 

'--------~~~~~~-
Münakasaıar ve 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat 

~ ) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harıta 
~trıin garp tarafından geçen Efrenk deresinde yap. 

~ '•hil tahkimatı ameliyatı 
danının Akkapı mab. yap. üç dershaneli ilkokul 
b• Ç •nuı inş. 

aç. ek•. 

" 

2773 84 210 -

7005 55 525 42 

4503 80 338 

Müzayedeler List:esi 

Müracaat yeri Gün Saat 

Mersin Su işleri 11 ci Şu- 24·6·38 16 -
be Mübendiıliği 

Adana CHP Seyhan İlyön. 23·6-38 16 -
Ba,kan. 

l:ı.mir lnhiaar. Başmüd. 20-6-38 10 -\ı '"ıhı tuzlasında yap. heli: 7 ad. 
•lideba~ı Prevantorium talebe ve ö~retmen sana· 
toryumu 3 cü k111aı inşaat ve toaisat işleri (şart. 
235 kr) 

kapalı z.. 47000 - 3525 - lıt. Nafıa Mod. 30·6-38 15 -

~trik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

~llıp\ifikatör tesisatı paz:. 1200 
tlctrilc ampulu (muhtelif vatlık): 1000 ad. aç. eka. 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

~~İae (caket, pantalon ve kaalcet) ile iç elbisesi: 
S0.300 tak. 

~obifya, Te büro eşyaaı, Muşamba-Halı v.s. 
l ~ 
939 N le • · d k ·· b k evyor ıerg-ısı e orasyon muıa a aıı 

~iyat-Boşaltma-Yükletme 
l 
l~k nakli: 20-50 t. . 
1 ••arlar mamulatı nakit 
~hısırlar mamulatı nak'i (lemd) 

l" " " 11l nakli (temd) 

Mahrukat Benzin, Makine yagları v, 5 ' 
--~~'~~-~---

L,.,,e nıarin kömü!ü: 200 t. 

~eferrik 
~tlj~ çember: 30 k . • nalça: 4_2~6 çıft - a~aç .. çi · 

"İai: 16S kanıral - monte çivısı: 400 k. - okçe 
ta\_ · · · " 50 le. - keten iplik 3 le.atlı: 110 le. 

vıye çıvıaı. · 
9 katlı: 56 it. 

~r:ny0n (6 ton taşıyabilecek): 1 ad . 

3 1 " " ,, " 

~ı-ık, Zahire, Et, Seb:ıe v. s. -

~'tır eti (1 1enelik) 
z'deyağ: 30 t. 
yYtinyağ: 2.5 t . 

ulaf 62343 k. 

~lllek ve yağ (temd) 
~r:nek: 87 ,5 t. 

l\oYun, sığır veya keçi eti: 22 t. 
t~lllek: 20 t . 
Sıtır eti: 60 t. - koyun eti: 10 t. 

t~tnek: 106 t. 

~ Müzayedeler 

~•ın odunu: 4046 kental 
l\uru ve dikili çam odunu l 
trat kundurası, yemeni, gemici feneri, radyum am-

bı11, ıoba dirseti. mahruti qadır v.s. 

aç. ekı . beh. 20 -

1000 -

. 
aç. eks. 

.. 
" 
" 

aç. eks. 

aç. eks. 1666 34 

.. 3860 -

" 
2900 -

kapalı :ı: . 

" 
2649 

paz:. 
7000 -

aç. eks. 4400 -

" 
kapalı :ı:. 13000 -

.. 

aç. art. 

" 

124 98 

289 50 
217 50 

1350 -
2025 -

950 

525 -
330 -
123 -
975 -
716 

36 42 
154 71 

Tarsus Belediyesi 
Diyarbakır Belediyeıi 

Kayıeri Kültür Dir. 

lktiılad Vekaleti 

r< • .,,. ..... ; K ü ltfir Di r. 
Bitlis İnhisar. BaJmüd. 

Gene n Memur . 

Sinop " 
Müd. 

Sinop Belediyeai 

lat. Jandarma SAK 

lnhiıarlar U. Müd. 

" 

Adau Tüm. SAK 

Manisa .. " 
Mu2'la Ask. " 
lsmir Veteriner Müd. 
Kayıeri Vilayeti 

23-6-38 
20-6-38 

16-6-38 

14 --

15-7-38 e kadar 

13-6-38 
..!.)·O·.:>o 

24-6-38 
9-6-38 

14-6-38 

17-6-38 

22-6-38 
22-6-38 

20.6-38 
23-6-38 
20-6-38 
20·6-38 

10 -

15 -

ıs -

12 -
1?. 30 

ıs -
17 -
15 -

30-5-38 itib. l ay 

C. Müddeiumum. 15-6-38 15 

" 11-6-38 Beytüşşebap Ask. SAK 
17-6-38 Bartıft C. Müddeiumum. 
17-6-38 Siirt Ask. SAK 

Diyarbakır C. Müddeiumum. 15-6-38 

lçel o~man Mühendis. 

" M. M. V. SAK 

23-6-38 
23-6-38 
11-6-38 

10 -
14 -
10 -
11 

15 -
15 -
10 -

Daha fazla rnaliimat ve ilanların tam metni için 
ıut:fen iç sayiteıere müracaat: edinl~ ı 

a) M Ü N AK A S A L A ~R 

inşaat. Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

30.6.938 perşembe günü saat 15 te İstanbulda nafıa 
müdürlüğünde 4700 lira keşif bedelli VaJidebağı Prevan
toryum talebe ve öğretmen sanatoryomu 3 üncü kısım 

inşaat ve tesisat işleri kapalı zarf us~lile eksiltmiye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltrne bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, ke,if hulasasile buna müteferri 
diğer evrak 235 kuruş mukabilinde dairesinde verilecek
tir. 

Muvakkat teminat 3525 liradır. 

İsteklilerin teklif me~tubları ve en az 35 bin liralık bu 
işe benıer iş yaptığına dair nafıa vekaletinden almış ol
duğu 938 yılına aid müteahbidlik ve ticaret odası vesi· 
kalarını havi kapalı zarflarını <\0.6.938 perşembe günü 
saat 14 e kadar Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

Mersin Su İşleri On Birinci Şube Mühendisliği ı1den: 

Mersinin garp tarafından geçen Efrenk deresinde keşif 
bedeli 2773 lira 8 ı kuru~ olan sahil tahkimatı ameliyatı 

10.6.938 tarihine karlar 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. • 

. !ı.. ... ı ... ?.,;.,,. ?4.6 0,ın . r,NRPı. !!iinü saat 16 dan itibaren 
dıshıı daıre8ınde ba~ranal: · ~ . . 

Talipl~rin mezkür gün ve saatte resmı vesaıkıle beraber 

müracaat eylemeleri. . . b 
. Muvakkat teminat bedeli 2 lO liradır, bunun ıçm ya an-
ka itibar mektubunun ve yahut bu mikdıirın. yatırıldığına 
dair mal sandığından alınan makbuzun ibrazı lazı~dır. . . 

Taliplerin ya Nafıa vekaletinden alı~mış ~uteahlndlı.~ 
'k yahut bu aibi iı::lcri muvaffakıyetle ıkmal etmış 

vesı ası ve n :o • • 

bulunduğuna dair re::;mi vesaiki göst~rmele~ı. şarthr. .. 
Talipler kendileri fen adamt de~ıllerse ışın devamı ~ud· 

d t
. b' "en m.-muru kullanmaaı tcahhüt edeceklerdır.! e ınce ır 11 

• 

0 • f 
Plan, arzanı maktalar, ıne~aha cetvel~, h.ülasaı keş ıye, 

tahlil fiat, fenni ~artname ve bayındırlık ışlerı gene~ şart~a-
, · d .b ret olan ke;;if dosya~ını görmek ve saır tafsılat 

ıne::sın en ı a .. .. d. r . "racaat 
almak istiyenler on birinci şube muhen ıs ığme mu 

edebilirler 

İzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünce tu'l.la sahilinde deniz üze· 

rind(· 7 adet ınünforit hela yeniden yaı tmlac.ıktır~ 
K

. 'f b d l' 4 5\)3.80 muvakkat tP.mınatı 338 hradır ... 
eşı e e ı • · d .. ··tebılır 

Ke if proje ve şartnameler levazım şulıemız e goru . 
Ek:iltme 20.6.938 pazartesi günü saa~ 10 da yapılacak· 

tır. tt b şmüdürlüğümüı 
İsteklilerin tayin olunan ıı,ün ve saa ~ . ~ 

· lmelerı ılan olunur. 
binasında toplanacak komı yona ge 

Adana C. H. P. Seyhan İlyönkurul Ba~kanlığından: 
ı k ·· dersaneli 

Adanan.n Akkapı mahalle,inde yapı aca ~ç d ı· ·ı 
7005 l. 55 k uş kesıl be e ı ı e 

ilkokul binası in~aatı ıra · ur ıı 
açık eksiltmeye konulmuştur. . . -... 

Eksiltme 23 haziran 938 tarıhınde per~embe günü saat 

16 da C.H.P. bina::ıında yapılacaktır. 
lsteyenler ~eşifname ve sair evrakı görmek üzere Parti 

Başkanlığına müracaat edebilirler. . . 

ı"t kl'l 525 lira 42 kuru~ muvakkat temınat verme::ı~ 
~ e ı er ·ı. ..sterm .ı sı 

' T f "d'" ı ··ğu"rıden alınını~ ehliy·t vesı"'ası go ve na ıa mu ur u 
mecburidir. 



Sayfa 1 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizce muhammen beJe]i 1200 lira olan ampli
fikatör tesisatı şartnamesi dairesinde lıir ay zarfında pazar
lıkla yaptırılacağınrlan ic:teklilerin 23 haziran 938 perşembe 
gününe kadar helodiyemiıc müracaatları ilan olunur. 

Dıyarbakır Belediye Başkanhğından: 

1 ()()() adet ampulün analınması 25.5 938 tarihiuden iti· 
haren 25 gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. \ha
le 20 haziran 938 pazartesi günü saat 14 de belediye 
encümeninde yapılacaktır. Ampulların voltajları 2-40 olarak 
400 adedi 40 300 65 400 adedile yüz vatlık olacaktır, 
temmuz, ağustos eylu\ teşrinievvel aylarının 15 inci gün
lerinde 4 defa mntesadi vad olara}< teslim olunur, tes
lim edilen miktarın parası derhal verilecektir, peşin ola
rak yüzde 7 ,5 teminat verilmek ve ihaleyi müteakipte 
yüzde 15 te iblağ etmek meşruttur 15 gün zarfında te· 
minahnı ikmal ve musaddak senedi ita etmiyenlerin te· 
minatı yanacağı gibi tekrar eksiltmede husula gelecek 
zararda başkaca tazmin edilecektir. daha fazla malumat 
almak istiye.nlerin belediye mub lsebesine müracaat ey· 
lemeleri ilan olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Kayıeri Külter Direktörlü§ünden : 

Pazarören eğitmenler kunundaki eğitmen namzetler\ ıçı n nü
munui dairede mevcut yerli kumaşlardan birisi caket, pantalon, 
kasketten ibaret okul iç elbise1i ve diter\ caket, pantalon ve ye· 
lekten ibaret okul dıt elbiıe•i olmak üzere en az yü:r. on ardan 
ikiyüz yirmi ve en çok 150 şerden 300 takım elbiseye ihtiyaç 
vartlır. iki takımın muhammen fiatı 20 lira alan bu elbiıelikle
rin 16.6.938 perşembe günü açık eksiltme ıuretile ihalesi yapıla· 
caktır. Talip olanlann nümuneyi ve şartnameyi görmek üzere 
kültür direktörlüğüne müracaat etmeleri ve ihale günü yüzde 
yedi buçuk teminat akçalarile toplanacak komisyonda bulunma· 
ları ilin olunur. 

Mobilya, Ev ve Btlro eşyası, Muşamba, Hah v .s 

1939 Nevyork Sergisi Dekorasyon Mii ahaka~ı: 

1939 'evyor Diinya sergisinde inşa edilmi olıın Tüı;· 
•-=--

.~h~sal·1.~k.aya gi~ecek resimler İkti at' PkalPtiııirı tayin ede· 
ceğı hır JlırI heyetınce tetkik cdilecektır. 

Müsabakaya gırecck re::ııınlerin nih ıyet 15.7.938 tarihine 
~.~da~ Ankar~da !~_fo,ad vekaletinde Ncvyork Oiiııya sergi i 
l urkıye konıı erlığıne makhuı mukabilinde tevdi edıluıi 0 J. 
ma~ı şarttır. 

Mfü:abak:ayı kazaııan sanatkara 1000 lira mükafat verilf'· 
cektir. 

Mü::-abakaya girip de kazanınıyaıı anatkarlara aid eser
ler~en istifade edileıı kısımlar için verilecek bedel jüri he
yetınce ayrıca takdir eJilecektir. 

Müsahakıya gönderilecek resimlerin ev::;af ı, mevzuu ve 
saire hakkındaki şarlname, Türk pavyonu planile maktaları 
ve hu husu ta lazım gden izahat Ankıırada lkti::;ad vekaleti 
dahilinde sergi komi eri iğ inden alınahılir. 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. 

Gerze inhi1arlar Memurluğundan : 

938 mali yılı içinde deniz yolile idaremezden gidecek veya 
gelecek yaprak ve mamul tütünlerle içki, b lrut ambalaj leva· 
zım · t 1 ve nıre meva ve ma zemenin vapur veya motordan iı-

kel~ye ve. iskeleden veya giımrük ambarından idar•nin gc!Sıtere· 
cetı ambara veya ambarlardan iskeleye deniz ve kara nakliyeleri 
~.5.~ gününden itibaren açık ekıitmeye konulmuttur. Her iki 
ışe ~ıt .••~tnameler Sinop ve Gerze idarelerinde görülebilir. lı
teklılerın ıhale günü olan 24.6.938 rünü Gerze İihi1arlar Batme
murluğuna müracaatları ilin olunur. 

Sinop İnhisarlar Müdürlüğünden: 
Muvakkat ihalesi 30.5.938 gilnü komisyonu mahsusunca 

yapılması mukarrer olaa tuz deniz nakliyatı için istekli 
çıkmamış olduğundan işbu nakliye ihalesi ı O gün müd
detle uzatılmıştır. 

İsteklilerin 9.6.938 perşembe günü saat 15 te İnhisar· 
müdürlüğümüz binasında müteşekkil komisyona müracaat
ları ilan olunur. 

Kayseri Kültür Direktörliiğünden: 

Pazaröreu köy eğitmenler kursuna en az 20 bin ve en 

MÜNAKASA GAZETESı 

çok 50 bin kilo erzak rn e~yanın Kayseriden Pazar<irene 
nakliyesi beher kilosu :~o para muhammen fiyatla 13.6.938 
pazarte:si giinü saat 10 da kültiir direkWrliiğünde pazarlık 

suretilr. ihale edileceğinden talip olanların yüzde 7.5 pey 
akçalarile özü geçen günde toplanacak komisyonda bulun· 
malan ilan olunur. 

Bitlil İnhi1arlar Bat Müdürlüğünden: 

Birinci Gurup 

Sevkiyat yeri Gidit 
K. S. 
3 

Dönüş Nakledilecek muham. 
K. S. kilo miktarı 

Bitlisten Van 
Özalp 
Gevaş 

Batkale 
Gölemerik 
Yükukova 
Şemdinan 
Beytüşebap 

5 
2 
5 50 
8 
8 
10 
12 

dönüş ücreti 
takdir edilen 

12500 
2000 

be.lelin yar1111dır 14000 
25000 
22000 
15000 
8000 

10000 
239000 yekun 

İkinci rurup 
Bitlilten Mut 2 

Bulanık 2 
Varto 2 
Çapakçar 6 
Bingöl 6 
Ahlat 2 
Erçit 3 25 

Muradiye 3 50 

Bi tllıten Siirt 
Garzan 
Bet iri 
Silivan 
Mutki 
Hizan 

2 
2 
2 
3 
1 
1 

üçüncü Gurup 
50 

50 

50 

, Dördüncü Gurüp 

ıooooe 

56000 
42000 
15000 
20000 
17000 
35000 
15000 

300000 yekun 

80000 
8000 
7000 

10000 
3000 
3000 

111000 yekun 

Bitliı Batmüdüriyeti 50 27684 
Atölyui 50 2316 

30000 yekun 

İnhi1arlar Bitliı Başmüdüriyetiyle BitlİI tütün atölyeıinden yu
karıdaki cetvelde yazılı yerlere 1 haziran 938 den mayıs 939 ni
hayetine kadar bir aene için sevk olunacak tütün, içki ve sair 
bilcümle inhi1ar maddeleri \le bu yerlerdan geri çekilecek inbi · 
aar maddelerine ait bot zuruf ve 1airenin nakliyeıinin eksiltme-

talip zuhur etmediğinden 23.6.938 den itibaren on gün müddetle 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Nakliyat cetvelde görül
düiü üzere dört ııurupa ta1"i 11! .. AcA\\n!i'inal~ii .. iiı-ukarr~rdir. Nakil 
edilecek miktar ve her mahallin muhammen nakliye ücreti bu 
cetvelde ayrı ayrı gösterilmiştir. Taliplerin ihale günü müte,ek· 
kil komisy~nunda hctzır bulunmaları veya aynı gün ve 1aatte bu
lundukları inhisar daireleri va11taıile telerrafla ek•iltmeğe itti
rakları ve nakil edilecek kilo mıkdarına göre te1bit edilen mu
vakkat teminat paralarını veya bu miktar banka teminatını mu
ayyen gün~n ~aat .13 e . kadar ya mezkür komiıyona veya bu- 1 

lundukları lnhı1ar ıdaresıne tevdi etmeleri ve şartnamedeki taf
ıilatı Öğrenmek isteyenlerin yine mezkür İnhi1arlar daireaine mü-"' 
racaatları ilin olunur. 

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

Sinop Uray Başkanlıaından : 

Sinop elektrik fabrikası için 200 ton yıkanmış ceviz kömürü· 
nü~ mubaya11 açık eksiltme suretile ihale edileceğin::len istekli 
lerın 14.6.938 gününe kadar Belediye daimi encümenine müra· 
caat eylemeleri il6n olunur. 

• ... . 
50 ton meşe odunun, 300 k. gaz ile 5 .5 t. mete kömüril alı

nacaktır. Bak: erzak sütununda Bilecik ·Vil. ilinına. 

• • • 
100 t. odun ile 600 k. gaz alınacaktır. Bak: erzak sütununda 

Edirne Vil. ilanına. 

s: 

Müteferrik 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 

30 kilo çelik çember 
4226 çift nalça 

165 kangal ağaç çivisi 
400 kilo monta çivisi 
50 " okçe takviye 

1 1 O ,, 3 katlı keten 
56 ,, 9 " 

" 

çivisi 
iplik 

n 

Tahmin bedeli 
lira kr. 
18 

137 34 
112 20 
400 

14 
660 
324 80 

1666 34 

İlk tem. 
lira. kr. 

51 12 

73 86 

124 98 

Cinsi, miktara, tahmin bedeii, ilk teminatı yukarıda 
yazılı 7 kalem kundura malzemesi 17 haziran 938 cuma 

günü aaat 15 te İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma SıtıO 
alma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Şartname, nümune ve evsaf hergün adı geçen ko111i9" 

yonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre vesika ve ilk tı• 

minatlarile eksiltme zamanı komisyona gelmeteri. 

• • • 
2 adet kamyon alınacaktır. Bak: lnhi1ar. U. Müd. ilaoları••· 

=--

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edirne Viliyeti Daimi EncGmeninden : 

Tutarı Miktarı % 7 ,5 depozitte Cinsi 
Lira Kr. Kilo Lira Kr. 

1400 14000 105 00 Ekmek 
1000 4000 120 00 koyun eti 
600 2000 45 00 ıığır eti 

600 5000 45 ()() süt 
600 5000 45 ()() yoturt .ı 

800 800 60 00 11zdınln11t 5. 1 
120 200 9 ()() zeytinyağ 

300 IOOO 22 50 toıya pirinci 

60 400 4 50 fa1ulye 

60 400 4 50 nohut 

20 100 l 50 mercimek 

224 800 16 80 makarna 

56 200 4 20 tebriye 

416 1600 31 20 şeker 

160 40 l2 01 çay 

So 200 3 75 pirinç unu 

25 100 J 28 nita1ta 

6 25 25 o 57 irmik ... 
30 25 2 25 amasya balllY~ 
45 150 3 38 k .üzüm çekird• 

60 400 4 50 un 

60 150 4 50 peynir 
30 500 2 25 tıız 

30 50 2 25 kater 

75 5000 5 63 yumurta Is 
125 500 9 48 pirinç çorbalı 

280 700 18 20 1abun (beyaJ) 

70 700 5 25 soda 

108 600 8 10 gaz yatı 

5 60 224 o 42 çivit 

60 200 4 50 sflbun (yeşil) 

1200 100000 90 00 odun 
Edirne memleket ha1tanesinin yukuıda adları ve miktarı 1'~ 

zıh erzak açık ekıiltmeye konulmuştur. İsteklilerin nürnuoej1f 
şartnamelerini görmek ve ekıiltmeye i•tirak etmek üzere &.7 ~ 
cuma günü uat 15 t" hizalarında yazılı teminat makbuzla 
birlikte Villyet daimi encümenine gelmeleri. 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümenden : 

Cinsi Miktarı Fi at Muv. Mikt•'' 
azami asgari tem. 
kilo kilo kuru, lira kurdf 

İnek sütü 1800 1 ()\)() 10 13 50 
İnek yoğurdu 1500 1000 15 16 88 
Erkek koyun eti 1600 1200 40 18 
Birinci nevi ekmek 4000 3()0!) 10.5 31 50 
Kesme şeker 400 300 32 9 60 
Sade yaaı 300 200 liO 22 50 
Yerli pirinç 700 500 25 13 13 
Pirinç unu 45 30 40 1 ~ 
Makarna 130 100 25 2 44 
çekirdeksiz kuru üzilm 80 50 30 1 80 
Kuru bamya 20 15 120 l 80 
Kuru kayısı 20 10 60 90 
Kuru fa1ulya 180 120 15 2 l 
Domates ıalça11 65 50 30 47 
Kuru ıoj'an 300 200 5 12 
l•ce tuz 100 80 7 53 
Yumurta adet 100() 700 1.2 50 
Limon ,, 600 400 3 35 
Çay 6 3 350 58 
Nitalta 12 5 40 36 
Biıküvi 25 IS 70 32 
Nohut 60 30 13 59 
Patates 400 300 8 2 40 
Zeytin yatı 30 20 45 1 2 
Sabun 350 300 40 10 50 
Gazyağı 300 200 18 4 1 
Çamatır soda11 65 50 14 o 69 
Mete kömürü !lSOO 3500 3 12 38 
Meşe odunu 50000 40000 1 37 50 

Bilecik memleket ha1tahanesinin 9.}8 mali yılı ihtiyacı içi" 
ntın alınacak yukarıda cinıi evsafı az ve çok miktarı yazılı 'il 
kalem yiyecek yakacak ve saire kaimelerinde yazılı şartları d•İ" 
re.inde ve bedel layık had görüldüğü takdirde 21.6.38 1aJı gün• 
uat 15 te ayrı ayrı kati ihaleleri yapılmak üzere 1.6.38 tarihill" 
den itibaren 21 gün müddetle açık eksiltm 0 ye konulmuttur. 

Muvakkat teminat miktarları yukaııda adları hizasında ayrı 

ayrı göaterilmiştir. 

İhale viliyet hükumet kona;ında daimi encümence toplan111• 
odasında yapılacaktır. Eksiltme t•rtnamelnini evıafını görmels 
Ye anlamak iıteyenler sözQ geçen ih"le saatı zarfında encümell 
kalemine ve pey ıürmek için de muvakkat teminat banka mak• 
buz veya mektubile daimi encümene müracaat etmelidirler. 

Ordu Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Haziran 938 ba,ından itibaren mayıs 939 nihayetine kadar Üt" 

du merkez cezaevinia ekmek ihtiyacı 26.5.938 perşembe gGnüo• 

"' t6 
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:en itibaren 15 ıOn milddetle ve kapah :ıarf uıulile ekıiltm•y• 
O•ulmuttur. 

'4 Eluiltme J0.6.938 cuıaa rial H ıaat 15 te Ordu Cumlauriy•t 
Gddelumumiliti dalre1inde ıahaalma komiıyoauada yapılacak· 

br, Bir HneUk mubamm•n ekmek ihtiyaeı 120 bia ldlotılur. Tah· 
llli11 ..tilen bedeli 9600 liradır. 

lıtekliler kanunen caiz 720 lira teminallarıaı kanunun 32 inci 
•41deıiadeki tarifat dairHiade mlhürlü bir nrf içinde ekılltma 
tından bir Hat enel telif mektultu bui dit•r :ıarf il• birlik· 
içtima halinde bulunacak olan komiıyoıaa tevdi efmeleri ll· 

lbdır. 

. Şartname Ordu C. Müddeiumumiliti kaleminde malOmat e-
1•ınek iıteyenler ihale ılnGne kadu adı mOddeiumumilik ka
... ibe mBraeaat etmeleri ilin olunur. 

KGtahya Villydtiadea : 

Merlrez haltaneıi erukındaıa bakiye kalan k11mınıa temdiden 
•leıf rünQ olaa 27.5.938 tarihinde ekmek aeytia1atı, fahriye, 
1, nitHta, pirinç unu, çamaıır ıoda11na talip çıkmamık oldu· 

11•dan ibalit kanunun 43 üneQ maddeıi mucibince bir ay zar
da pa:ıarhkla lhaluine karar Yerilmittir. Talip olanların 27 

lairan 938 tarihine kadar her ıGn muYakkat temiaatlarile Dal· 
t •nceaaene muracaatları. 

lzmir Veteriner Müd~rlülBnden: 

l orbalıdaki ayıır deposu ile Ôdemit Tire •e Dikili iç
'"İndeki damızlık ve ayıır ve eteklerin bir yıllık ihtiyacı 
lan 62343 kilo yulaf eksiltme ile satın alınacaktır. Bun· 
rdan 36316 kilosu Torbalıdaki aygır deposuna 8212 k. 
dtnıiş 5476 kilosu Tire 2338 kilosu da Dikili aıım du· 
'klarına taksim edilecektir. Muhammen kıymet kiloıu 4 
llru9 25 santimden 2649 liradır. 

Taliplerin şartnaıııoyi görmek üzere her rün Veteri· 
~I' mudürlüğüne eksiltmeye iştirak etmek üzere ihale 
6ntı olan 20.6.938 pazartesi günü yüzde 7,5 depozito 
.•kbuıu veya banka mektubu ile vilayet daimi encilme· 
•n, müracaatları. 

Diyarbakır Cüınhuriyet Miiddei Umumiliğinden: 

lık Oiyarbakır Cezaevinin üç yıldız undan yapılmış 6 ay· 
aıgari 98000 azami 106000 kilo ekmeğin kapalı zarf 

retile münakasası 30.5.938 günü yapılamamıştır. Şart· 
llıtnin ekmek miktarı bedeli teminata teselllim ve mua· 

~ile. yeri aynen baki kalmak şartile 15.6.938 çarıamba 
t llü •acıt l 1 J ... paa• l.-r-1- ___ , ...... ;ı .. aual •• i v•nıla-

'ttır. 
Talibler 716 liralık teminat makbuzlarile teklif mek· 

lllblarını ayni gün saat 10 da Diyarbakır C. M. U. lik 
"'•k•rnmda komisyon reiıliğine vermiş bulunacaklardır. 

Fazla tabii at isti yenler cezaevi müdürlüiline müra· 
t'•t edebilirler. 

Siirt Aıkerl Satınalma Koınisyonundan: 

~ Siirtteki tnmen ihtiyacı. için 6~ bin kilo ııtır eti, 1000 kilo 
01\ln eti kapalı zarf uıuhle ekaıltmeye konulmuttur. Muham· 
~~il bedeli 13 bin lira muvakkat teminat 975 liradır. lhaleıi 17 

tiran 938 cuma ıünü Hat lO da Siirtte tOm Hbnalma komiı
)QbUbda yapılacaktır. Şartnamesini görmek i.teyenler herrOn it 
~'tlerinde komisyonda rörebilirler. Ekıiltmeye girecekler ihale 
~Ü saat 9 a kadar zarflarını komiıyon batkanlıtına vermeleri 
•, ihale aaatinde de komiıyonda bulunmaları illn olunur. 

Adana Tümen Sahnalma Komiıyonu Batkanhtından: 

Dörtyolda alayın bir Hnelik •ıtır eti kapalı zarf uauli yle mil· 

\'~'••ya konulmuttur. 

1 lbale 20.5.938 paurlHi günü saat 14 de Dörtyol belediye ıa· 
°"\lııda yapılacaktır. 
~tıvakkat teminat 1350 olup bu münakua fÜnGnden bir Hat 

'•~ıel Maliye makbuzu komiıyonuna rönderilecektir. 
Ş•rtname her rGn talep vukuuntla levazımdan okutulur. 

Mutia Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

~ '1tıtlada ıarnizon ihtiyacı için 2500 kilo zeytinyatı eksiltmeye 
Qlll\llnıuttur. 

'- baleıi 20 haziran 938 tarihine teaadüf eden pazartHi fOnü 
lt 15 te yapılacaktır. 

l. l•hnıin fiatı 38 kurut tutarı 950 lira, munkkat teminat 72 
it , kk.l k . 
~•dır. Taliplerin Mutla Turay kararılhında miltet• 1 omıı· 

"' ınüracaatları 

~)lüŞfebap Askeri Satınalma Komiıyonu Baıkanhğından 
~· Beytüştebap hudut taburu senelik ihtiyacı için ~2000 
~•la koyun, sığır, keçi etiain açık ekıiltme ıureble 11 
b lllirao 938 cumarteai iünü saat 10 da ihalesi BeytUtte· 
llp hudut taburu satıoalma komisyonu binasında yapıla
t"ktır. 

1. ltuhammen bedeli 4400 lira muvakkat teminata 330 
ırlld 

ır. 

t İıteklilerin teminatları ile birlikte ihale rUnD ve saat· 
~ koıııisyooa bat vurmaları ilin oluDur. 

MUNAKASA GAZETESİ 

Kayseri C. M. Umumiliğinden : 
1.6.938 de ihale edileceği evvelce ilan olunan Kayseri 

ceza evinin muhammen bedeli azami yedi bin lira olan 
875..,0 kilo on bir ay onbeş günlük ekmeğin 15.6 .938 çar· 
§amba günü saat 15 t · C. Mü. U. liğinde kati ihalesi ya
pılmak üzere yeniden eksiltmeye konmu§lur . 

Eksiltmeye girmek isteyenler 525 lira muvakkat temiııat 
verecekler ve teklif mektublarını ihale günü saat 14 e ka· 
dar C. Mü. U. liğine vt!rmiş bulunacaklardır. 

Bu işe ait @artnameyi görmek isteyenler ceıa evi mDdür· 
liiğünden bedelsiz alabilirler. 

Mani1& Tilmea Satın AlmA Komiıyon•ndaa : 

Maniıada TGmen merkez kıt'atile hariç rarniaoalardaki kıt'· 
atın ihtiyacı bulunan 30000 1adeyağ' kapalı zarf uıulile ekliltme· 
ye konulmuttur. 

ihaleıi 23.6.938 pertemb• rünil ıaat 17 dedir. 
Tahmin bedeli 27000 liradır, 
Munkkat teminatı 2025 liradır. 
Sadeyat tartnamHi her rün Maai1ada Tümen utinalma ko

miıyonunda rarülebilir. 
l.tekliler ihale kaaununun 2 ve 3 üncü maddelerinde lıtenilen 

Yeıaiki haiz olmakta beraber teklif mektublarını ihale Halinden 
bir ıaat eYYel Tilmen Htınalma komiıyoauna vermeleri. 

Bartın C. Mlddeiumumlllıinden : 

Bartın Cezaevinde bulunan m eYlsuf ve mahk~mine Yerilecek 

bir 1enelik tahmin edilen 20000 kilo ekmek 2.6.938 tariMaden i· 
tibaren 15 pn müddetle münakasaya konulmuttur. Ekmek, çar• 
ııda Hblmakta olan ikinci nni ekmek formülüne uyrun olacak· 
tar. 17 haziran 938 cuma ılnü uat 14 de eiuiltme ve ihalHl ya· 
pılacatından taliblerin Bartın C. Müddeiumumiliti daireıinde 
mütetekkil komisyona müracaatları ve muhammen bedelinin yGz· 
de 7,5 olan 123 lira 25 kurutu Bartın Mal.andıtına yatırmaluı 
ve daha fazla taflilit almak iıteyenlerin MGddeiumumtlik tlalre· 
ıine müracaatları ilin olunur. 

Kayseri Encilmeni Viliyetten: 

Memleket hastahanesinin bir ıeoelik ihtiyacı olan bi· 
rinci ve ikinci nevi ekmek ile yağ eksiltmeye çıkarılmıt 
isede ahcı çıkmamış olduğundan 30.5.~38 tarihinden iti
baren bir ay zarhoda pazarlıkla verileceği ilin olunur. 

b) MÜZAYEDELER 
Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme U. İdareıinden 

Haydarpafa Liman araziıindeki muhammen bedeli 1500 k?r~f 
olan blok halindeki 15 ton ham mermer tatınıe 11-6-938 tarıbın
tle açık arttırma ıuretile Hhtı yapılacaktır. Taliblerin yihıde on 
bet aiıbetinde teminat akçelerile birlikte meskar rüo uat on 
bette ltletme MüdürlGtüne mGracaatleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonundan: 
Aşaiıda cins ve miktarları yazılı eski eşya arttırma 

suretile 11 haziran 938 cumartesi günü saat 10 da MMV 
satınalma komisyonunda sablacakbr. Talihlerin saatıoda 
komisyonda bulunmalara. 

540 çift erat kundurası 
84 çift yemeni 
ı O adet gemici feneri 
2 adet radyum lambası 
1 abajurlu lamba 

22 ıoba dirseği 
41 ıoba borusu 
3 gar. ocağı 
1 mahruti çadır 
9 direkli çadır 
2 hala çadırı 

lçel Orınan Baımühendisliğinden: 
Beher kental ve MJ Cinsi 

Miktarı 

Kental M3 

Mubam. vahit fiatı 
Lira kuruş 

12 kuru çam odunu 
00 dikili ve yatır halinde 

3960 000.000 
0000 324.000 4 

ça.m ağacı 
İçel vilayetinin Anamur kazası dahilinde Çöpü o~ma· 

nından yukarıda yazıla kuru çam odunu ve çam agacı 

satışa çıkarılmıştır. w 

Çam od•nun muhammen bedeli 12 kuruş ve çam aıa· 
canan muhammen bedeli 490 kuruştur. . . 

Şartname ve mukavelename projelerini gôrmek ıstı· 
yenlerin lçel orman başmühendisliğine mllracaatları: 

Satış 23.6.938 perşembe günü saat 15 te ~1eraın or· 
man başmühendisliği daireıinde yapılacaktır. 

Sabf umumi olup açık artırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 15471 kuruştur. 
Taliblerin şartnamede yazılı veıikaları ıetirmeleri 

ez llzımdır. -- == 

Sayfa 3 

lçel Orman MGhendiılitinden: 

Mikdars Muhammen vahit Cinai 
kental fiatı lira kr. 
4046 O 12 kuru çam odun 

1 - lçel vilayetinin Anamur kaıı:aaı dahilinde Bit yeri orma· 
nandan 4046 kental kuru çam odunu ••bta çıkanlmıttır. 

2- Beher kentalının muhammen bedeli 12 kuruttur. 
3- Şartname Ye mukanlename projeıini irÖrmek İlteyenle• 

rin lçel orman bat mGheadiıliğ'ine müracaat etmeleri. 
4- Satıı 23.6.38 pertembe ıünil uat 15 de Mer1in orman 

bat miihendiıliti daireıinde yapılacaktır. 
5-- Saht umumi olup açık arttırma uıulile yapılacakbr. 
6 - Muvakkat teminatı 36 lira 42 kuruıtur • 
7- Taliplerin tartnamede yazılı ve1ikalar retirmeleri lbım

tılır. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

10.6. 938 cuma günü saat 1 O da O sküdar at pazarında 
Selimiye Tümen birliklerine aid 381 tırnak numaralı doru 
bir beygir tümen satınalma komisyonu tarafından satı1acağt 
ilAn olunur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Miktarı Cinsi 

1 Aded kamyon 

Taşıyacağı 

yük 

6 ton 
1 " • 3 " 

Muham. 
bedel -3860 
2900 

Muvak. Eksiltme 
teminatı 

289.50 
217.50 

saati 

12 
12.30 

1- Şartnameleri mucibince satın a!mak iıtediğimiz 6 
tonluk 1 adet ve 3 tonluk 1 adet kamyon ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 

laranda gösterilmiştir . 
Ul- Eksiltme 22.Vl.938 tarihine rastlıyan çarıamba 

ıünll hizalarında gösterilen saatlerde Kabataıta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda yapıla· 

caktır. 
lV - Şartnameler parasız olarak hergi\n sözü ıeçen 

Şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ve yüzde 7,5 ·güvenme paralarile birlikte eksiltme ıçın 

tayin edilen gün ve saatlerde yukarıdA adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (3343) 1- 4 

Muhammen bedeli 5285 lira olan 2500 kilo muhtelif ~bat~a 
ambalaj sicimi ile 1900 kilo inıiliz ıicimi 27.6.938 pazarteıı ru
nü saat 15 te Haydarpa,ada ıar binuı içindeki 1&hnalma ko
miıyonu tarafından kapah zarf uıulite ıabn alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtc:yenlerin kanunun tayi~ ettiti v~uik, 396 
lira 38 kurutluk muvakkat teminat ve reamı guetenın l.7:936 
T. 3645 No.lu nüıhaaında inti .. r eden talimatname d.aireaınde 

alın mış ehliyet ve1ikalarını muhtHİ teklif zarfların~ ek11ltme ıO· 
nü Hat J4 e kadar komiıyon reiılitine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait t•rtnameler Haydarpa,ada gar binHı içindeki ko
mi•yon tarafından para1ız olarak datıtılmaktadır. (3282) 2 4 

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

6 - 6 - 1938 

FiA TLAR ( Courı officielı) ; 
Afioıa (Opium) 
Butday yumutak (Ble tendre) 
Butday .ert (Ble dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Kut yemi (Millet) 
Peynir beyaz (Fromare blanc) 
Çavdar (Seirle) 
SuHm (Se1&me) 
.~11ır ıarı (Mai• jaune) 

GELEN (Anivareı) 

Afion (Opium) 

Butday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çndar (Seiıle) 

390-

Un (Farine) 
Mııır (Maiı) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot Hc) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moh~ire) 
Yulaf (foin) 
Suıam (ı&ame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiehe) 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromaıe 8.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dec.) 

105 -
30 -
30 -
15 -
4S -

2 

46 -
50 -

Atatı (Moiu) Yukarı (Plus) 

5 ?.8 
5 20 
5 28 
7 14 

31 26 
5 7 50 

16 25 
4 35 

5 34 
5 37 
5 30 

35 -

GiDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orre) 
Yulaf 
Kut yemi (millet) 
Nohut (Poiı cbiche) 
iç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
Su .. m 
Yapak (Mohaire ) 

) lç ceviz 

1 

lç badem (amande) 

DIŞ FIATLAR 
(Marcheı Etranrera) 

Butday (Ble) Liverpul 

10 

• • Şikaıo 3 34 
n ,. Vinipek 4 66 

Arpa (Orge) AnYerl 4 03 
Mııır (Maiı) Londra 3 77 
Keten t.(Gr.Lin.) n 6 66 
Fındık (neiı.) G.Hamburı - -

lmtiyu ..aülti Ye yam itleri 
Direldlrii: 1.-il Girit 

Bası!dıjı 7er: ARTUN ... ....., ı· 
Galata Billir aollllık No. 10 

Razmol 
" L. n 
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1 T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

--------

A) Adjudications au Rabaıs 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıli•atif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudicatıon et du 
Cahier des Cbargeıı 

Jours Heure 

Constnıction-Reparation- Trav . Publicı·Ma~riel de Construction-Cartographie 

Construction batiment ecole Primaire de 3 classes Publique 7005 55 525 42 Prbid. Maiıon du Peuple Adana 23·6-38 16 

a Adana 
Operation pour renforcement a l" riviere Efrcnk 

Construction de 7 veapuieane İl la aaline Tchım· 
alti. 

" 
2773 &t 

4503 80 

Inıtallıtion et coııstruction 3 eme partie au pre
ventoriuın et sanatorium iı VAlidebay (cah. eh. 
P. 235) 

Pli cach '47000 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Inetallation aaıpli licateur. Gre a gre 1200 -
Ampouleı electriques (Divers waltı) : 1000 p. Publique ·- -

Hebiltement - Chaussures - Tissus- Cui~ 

Coıtumeı (iaquettes, pantalonı, caequettes) et coıtu· Publique la p. 20 -
mH pour l'interieur : 150-300 p. 

Ameublemont J!..Our Habitation et Bureaux-TapiıHrie ete. 

Concoura de decoration pour l'expoıitien de New· 
yor.le de 1939. 

Transport- Chargement Dechargement 

Tranaport 
,, 
• .. 

d'articles monopiliaes. 
de provision : 20-50 t. 
articles monopoliıea (aj.). 
de .. ı (aj.). 
,..IJ __ .;_, __ - - - -- -'!-.&-

Combustible - Carburant- Huiles 

Houille lavee mırine : 200 t. 

Divers 

Cerclta d'acier : 30 kilos- Clouı de boiı : 165 
rouleaux- ld . pour talons : 50 lı:iloı - Fil de 
lin İı. 3 pliı : 110 kiloı- Id. tı 9 pliı; : 56 ki
loı- Piicea de fer pour chauısures : 422tl pai· 
rea ete . 

Camion pounnt transporter 6 t . : 1 p. 
" ,, ,, 3 t.: 1 p. 

Provisions 

Beurre : 30 t. 
Viınde de boeuf (pendant 1 an). 

,, 
" 

,, : 60 t.- ld . de mouton : 10 t . 
,, " mouton, chevre ou boeuf : 22 t. 

Huile d'olives : 2,5 t. 
Pain : 106 t. 

,, : 20 t . 
,, : 87,5t. 

Hu ile et pain (aj .) 
Foin : 36318 k. 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois de upia. 

,, ,. ., : 4046 quent. 
Chauaıurea, tuya ux et coudes de poeles, teate1 

coniques ete. 

_ , 

Publique 
Gre & rre 
Publique 

" 

Publique 

Publique 

Publique 
.. 

Pli cach 

.. 
,, 

Publique 

Pli cach 
Publique 

Gre 8 rre 

Publique 

" 

1000 -

1666 31 

3860 -
2900 -

13000 -
4400 -

7000 -

2649 -

,---------------------------~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

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

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

210 -

338 -

3525 -

124 98 

289 so 
217 50 

2025 ·-
1350 -
975 -
330 -
950 -
716 -
123 -
525 -

36 42 

larenieur 10 ime Section Hydrau

lique Meniae 
Olr. Monopoles lamir 

Oir. Trav. Pub. lıt.n bul 

Municipalite Taraous 
. Municipılıtc Oiarbakir 

Oir. lnıtruction Publique Ka'iıseri 

Miniıt~re de L'Ecosıo111ie Ankara 
Commissariat de L'li.xpoıition 

Dir. 
Dir. 

" ,, 

Monopolee Ka'i11eri 
la1truction Publiquc 
Monopolea Bitlis 

,. Siaop 

Municipalite Sinop 

Kaiueri 

24-6-38 

20-6-38 

30-6-38 

23-6-38 
20-6-38 

16-6-38 

16 

10 -

ıs -

14 -

jusqu'a 15·7-38 

23-6-38 
13-6·38 
23·6-38 
9-6-~8 

14-6-38 

15 -
10 -
14 
15 

Com. Ach. Comm. Gend. G pıcha 17·6·38 15 -

Coa. Ach. Econ. Monop. Kabatache 22-6-38 1:l -
12 30 " 

Cem. Ach. Oiviıion Maniasa 

" 
Adana 

Com. Ach. Milit. Siirt 

• Beytuchebap 
,. Moughla 

Procureur Gen. Diarbakir 
,, Bar tin 
" Kıisseri 

22-6-38 

23-6-38 
20-6-38 
17-6-38 
11-6-38 
20-6-38 
15 ·6-38 
17-6-38 

17 -
15 -
10 -
10 -
15 -
11 

15-6-38 15 
Vilayet Kaisaeri 
Oir. Vt!ter.naire l:ım r 

1 moiı a partir du 30-5·38 
20·6-38 

Dir. For~ts Itcbel 
,, 

Com. Acb . Min . Def. Nat. Ankara 

23-6-38 
23-6-38 
11-6-38 

15 -
15 -
10 -

~----------------------;----------...... 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: G•lata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

~---------------------------------~ 

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ 4 
~ Memento aes Fourni~seurs ·•. . . . 

Çarıamba 8.6.938 ı 
Vrb'f 

Sotuk bava depoau ve bus yap•• teılı. yap. (Zonruldak 
.,! 693 

Limon, yumurta Ye aabun (lıt. Komut.) J'! 698 
Gebre ve bez kovaaı (jandar. Gen. Komut. Ank.) ,,! 702 
Mahrukat, erzak ve ıeb:ıe (Ank. Vali.) .\! 705 
Erzak ve ıebze (Ank. Doğum ve Çoc. Bak. Batt.) .Y! 705 
Sadeyat (İzmir Lvz.) .\! 706 
Tereyaj' (TophAae L..-z.) .\! 709 
Mozayik kaldırım inş. (İat. Beled.) .,! 709 
Kuru ot nakliyatı (lzınir Vil. Vet. Dir.) .Y! 710 
Kuru ot ve arpa (Çankırı Vil.) J\: 711 
Erzak (Seyhan Vil.) .;\! 713 
Silindir ve makine yatı (KCltahya Beled.) ~\! 713 
Nitde Halkevi binaaınıa inş. (Nitde CHP Başkan.) .\! ;~;,, 
Hisarcıkta mevcut mektebin tamiri (Kayaeri N. Mild.) ;""\~ 
• Gübre (Bahkeıir Beled.) .\'; 712 
Erzak ve aebze (Kara Vil.) .\: 715 
Çam odunu (Karı Vil.) .\! 715 
Saman (Malatya Şarbay.) .\0 71~ 
Saman (Tophane Lvı..) .\! 717 
Erzak (İıparta Vilayeti) No 718 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Mercredi 8-6-938 

lnıtallation d epôt frigorifique (Municipalit~ Zonroulda) No 6
93 

Citron, oeufı et savan (Command. l!ltan bul) No 698 
Gantı pour etrier et ıeaux de toile (Command. Gen. Genel•' 

No 702 
Combuıtible, proviıion et legumes (Vilayet Ankara) No 70S 
Proviıion et li!srumeı (Dir. Sanitaireıı Ankara) No 705 
Beurre (lntend. b:mir) No 709 
o ........ ı . ..,uca \ı\ltunıcıp. lıtanbuJ) No 709 
Transport de foin (Dir. Veterinaire Vil. lzmir) No 710 
Orıe et paille {Vil. Tchaaltiri) No 711 
Proviıion (Vıl. Seyhan) No 713 
Huile pour machineı et cyliadre (Municip. Kutahia) No 7 t3 pı 
Conıtr. Maiıon du Peuple a Nighde (Preaid. Mai•on dıı 

Nirhde) No 713 ~ı 
Rep. bit. ecole Primaire a Hiıardjill (Dir. Trav. Pub. KaY••e 
• Fumier (Municip. Balikeıir) No 712 
Provision, lerumes et c"mbuıtible (Vil. Karı) No 712 
Paille (Municip. Malatia) No 715 

,, (latend. Tophane) No 717 
Proviaion (Vil. Isparta) No 718 

~ L t' . · d' · c~eı' eı aa erııquea ın ıquent une vente par voıe de auren 

lndustrie Commerce Finance 

Le commerce exterieur 

t' 
La direction generale dea statistques a acheve les statistiCJ11 

le commerce extorieur pour l'annee 1937. Selon lea donnee9 c 
nus leı importationı se chiffrent par 114 et les exportatio111 

137 mıllions de livreı pendant l'annee 1937, ce qui matqut 11~ 
cedent de 23 millions de livres de marchandises exportees ,~ 
importations. 

Par rapport 8 l'annee 1936, les importations marquent ıırıe ı 
value de 21 millionı et les exportations une plus·valae de 20 
lions de livres. 

"DEVRİM '' 
Tercüme Bürosu 

Her li~andan ve her türlü tercüme işleri ve ~ 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şııft 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet: müt:ediidi( 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, rJ. J 
Telefon : 49442 


