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iLAN ŞARTLAR! 
lriarehane~izde görüşülür 

L
Telp.: lst. MÜNAKASA~ 

Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Tüccarların Mesleki Organıdır 
Bu gün ijan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Şeklı Mubm. bcd. Teminat Müracaat yeri Gün Saat a) M Ü NA K A SAL A R 

a ) MOnakasaıar 

inşaat, Tarnırat, Nafıa ışlerı, Malı _me, Uarıta 

Jandarma karakolu tnş. aç eks. 1000 

n subay evi n 

Poiat kasabasında yap. hamam, 6 hela ıle h vuz ın-
şaatı ve tamiri 

Bafra ismet İnönü okulunda yap. hela inı. 
A. •çam·Gümenus yolunun nra1ında yap şose ınş 
Bafra A:açıım mrk. okulunda yap. inş. 

Ölede yap. idare bin:ıs' ınş. (şart. 49 kr) (temd) 
'tortumda" n ,, ,, ,, 47 n n 

Hasan kalede yap. idare binası inş. (şart. 47 kr) (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s 

l\eçc çızme: 100 ç ft 
Ko ele: 6 t. 
'va ta: 5 n 

işleri·Kırt, ıyc Yaz1tıane Lev zı ı 

t.,,•kı matbuaaı (Memleket hast. içın) (temd) 

~reste-Tahta v.~ 
\-ın kereste: 6316 47& m3 (şart 1 , J l 

ıaarlar mıımulah nak\ı 
y 'Pr k tutün naklı: ?300 t. 

Mahrukat, Benzin, Makıne yagl rı v, s. 

c,t: 1)0-200 k. (temd) 
1dun: 56 t. • gu: 1100 lıtre 
>.\•2ot. 470 t. 

~teferrik 

n 

n 

ti 

n 

" 
n 

.. 
,, 

aç ~k 
kapalı 

" 

3800 
6552 

1578 80 
131 
1706 32 
0674 75 
9542 09 
927'2 54 

500 
10 00 

k.2 30 

ap lı 7. l h m 5 

ııç e 
kapalı z. 00 O 

aç. eks 
kapalı z. 31 ) 

&.ra Yıl. yolları ve sınırları uzerın<> dıkılecek ) ad. aı.- ek 

levhaların dıkme işi 

605 o<J 

,..ttbaha içın araba 1 ad. 
~'akut 5000 k. tartma kabıhyetınde: 2 ad pnz 
~ltap mantarı: 1768000 ad.·lıkör mantarı: 1110000 ad. " 

l:.rz:ık, Zahire. Et, Sebze v. b 

l, 8 5 t.-kabak: 6,8 t. ·hıyar: 17800 ad t tc fas11lya: 8 , 
l: 20 t. 

Sohn 600 k .. sakız kabağı: 480 k. • ayşekadın 
fasulya: 1260 k. _ patates: 600 it. • domates: 810 

k. - lahana: 270 k. v.s. seb:1.c 

'fo eti: 190 t. 

.. 29 " 
~dcy:ğ, pırinç, tuz, makarna salç ut, yoğurt, 
~ lııı, sabun ve çay (temd) 
•tın b b n v s ~nak: 25 kalem t ç, sa un, un, so5 ıı • 

lllıek: 21 t. 
t e>yun etı: 2,5 t. 
s~llıelt: 87,6 t. (temd) 
tbıc 

~:llıck 
~lıl: 2 t •• yo2'urt: 2,5 t. 
l: 45 l 
~ . 
~ lıru ot: 75 t. 

k. p&lı z. 
pn:ı:. 

aç. eks. 

kapalı ı. 

,. 
pa:ı. 

aç. elts. 

" 
n 

lı:apalı z. 
,, 

aç. ek . 
kapılı :r.. 
ıı.ç cka. 

n 

·210 
900 

J 1247 50 

502 50 

)7000 
8120 

1680 
750 

8760 

S e>yu eti: 4,2 t. 
llıl: 10 t. - yoğurt: 10 t. 
~ ~llıck: 30,9 t. 

.. 1300-1400 
paz 2858 95 

0Yun eti: 14 t. " 
3500 

Arpaçay Kaymııkamlı~ı 9-6·38 

1 '8 
J 
ı:a 97 
725 61 
715 66 
t>95 44 

3ı5 -
765 
:-562 50 

1 ı f 6 

1500 

23 ( 40 

l 40 

50 

831 50 
480 

38 -

41 o 
60Q 

371 53 
126 
56 25 

657 -
16 ı 
487 
630 

46 12 
375 
154 69 
110 2:> 

97,50-100 
214 35 
262 50 

" Akçadağ-Pold Beled. 

Samsun Vı ayetı 

" 
n 

lnhısnrlar U. Mud. 

" 
" 

D D yolları Afyon 
l> nı:. Lvz SAK 

" 

Ga:ı:ıantep Vılayeti 

9-6·38 
16·6·38 

9-6-38 
9-6-38 
9-6-38 

14-6-38 
14-6-38 
14·6·38 

24-6-38 
'23-6-38 
23-6-38 

13·6-38 

Devi t D yol Ank. H paşa 27·6·38 
Eskışeh' r ve hmır 

Sam un lnl 181\r Bnşmud. 
Kocaelı n n 

13·6·38 
23 6-38 

Gar.ıantcp Trahom Müc. R. 9-6·38 
Cıla\·uz Köy Eğıt. Yet Kur. D. 9·6·38 
Samsun Ank. ve lst. Beled. 23-6-38 

Knı 8 Nafıa Dır. 15-6-38 

Balıkesır Belediye ı 22-6-38 

\nhısarlar U. Müd. 23-6-38 
()-7-38 

ti 

·ı ophane Lvz. SAK 22·6-38 
9-6-38 

" Ask. f abrık. SAK lst. 14-6-38 

Lüıcbur2'aı Tumenı SAK 22-6-38 
22-6·38 .. 

9-6-38 Gaziantep Trahom Müc. R. 

Cıl vuz Köy Eg-ıt Yet. Kur. O. 9-6-38 
9-6-38 

" 9-6 38 
" Üsküdar C. Müddeıumum. 15 gün 

16-6-38 Darüşşaf aka Dırektörlüğü 
16-6-38 .. 
16-6·38 

n 
l'ı-6-38 Afyon Kor SAK 
21-6-38 

" 24-6-38 
n 

24-6·38 .. 
18-6-38 Samsun Ask. SAi-\ 

Vilayeti 13-6-38 
ıı 

13·6-38 
" " 

I~ 

14 
15 -

15 
15 
15 
14 30 
15 
15 30 

15 -
14 

15 -

10 -

15 -

15 
11 -

14 -
14 -
15 

ıs 

15 
11 
11 -

11 30 
14 30 
14 

16 -
11 -
14 -

15 
14 
14 

müddetle 
9 

10 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Arpa!;ay Kayrnakaınlığmrlan: 

Arpaça) merkczindı• ) apılacak. olan Jandarma numune 
karakolun keşif ve planına göre verilel'ck 1000 lira tahsi at 
dahilinde iıı~aata 20.5.938 tarihinden itilıarcn 20 gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulınu~tur. 

l:-tekl ilerin ke§if ye planları görmek ve ~eraiti anlamak 
iizerr yüzde 7,5 lemiııat muvakat emanet akçı> ile hamilen · 
ihale giinü tayin edilen 9.6.938 per~embc giinü saat l4 de 
Arpaı;ay Jandarma komutanlığının müte~ekkil komi yonıına 
miiraı·aatlnrı il:in olunur. 

* • Aq,açayda yapılar.aıı: olan 3800 Jira rneyel ko ifJi ve 
Jandarma Suha · C\'i 20 gün miidde.tlc a"'ık f'ksiltmeye ko
nulınu~tur. 

isteklilerin kP.~if Vf'. planlnrırn p,örn ek v~ şeraiti anlamak 
ıizere yüzde 7,5 mm•akkaı terniııal nıuvHkkaı lcminal akça

sıni lıaıııilen ihale günii tatbik edilen 9.h.')38 perşembe giinu 
... aat 14 de Arpaçay Jandarma koınutanlığınan müşlf~kkil ko
misyonuna müracaat eylemeleri ilan olıınıır. 

kçadağ-Polat Beledıyec:.ındmı: 

t' ' k h · 70() ı \ d 1 () gozln halanın ınşa .,oıni .ısu ı ::;mıla 1 ı ı a ıe e ı 

ve tamiratı 
Polat ka .. alıasın<la 258 lira bedelli bir havuz in~a \e ta· 

mi ratı. 
Yekünu tJS52 liradır. 
'\ ukarıda vazıh ıiç ıııaddelık wı ô)52 hra bedeli keşifh 

J ' b 20 ·· müddetle açık ek· i,.ler 27.5.938 tarihınden itı arnn gun 
siltmeyc konulnıu:.tur. . . 

Ek"iltme tô.ü.<J38 tarihıne ra::;tla 'an Pcrı~emhe. gunu.~a;t 
15 te Polat belediye daire~inde yapılaca.ktır. -~~teklıler y~1i· e 
7,5 muvakat tt•111i11al \ ,. ihaleyi miiıeakıp yuıde 5 e ılı uğ 
edilecektir. 

Hamanı 4 ay, Bala 2 a' ve havuz 

cdilmi;r bulunaı·aktır. 
Fazla m!\lfımat almak 

müracaat evleıneleri ilan , 

j ... te\ enlerin , 
olunur. 

--

2 ay zarfında ikmal 

B 
komi yon ınah,.usuna 

Samsun Vilayet Makamından : 

B fra lımet inönü okulunda yaptırılacak 1578 lira 80 k~u~ 
k ıJ\edeli Oela inşası 9.6.938 tarihine raalayan per,embe gunu s::t 15 de ihalesi yapılmak üzere açık ekıiltmeye konulmu,tur . 

Muvakkat teminatı 118 liradır · k · ıt · k şifname e sı me 
Bu işe ait bayındırlık genel şıı.rtnameıı, e. v·i· t Nafıa 

şartnamesi, fenni şartnam.e, mukavelename, resım ı aye 

müdürlüğünde görülecebktır.. • t 15 de Samsun Vilayet daimi 
• 9 6 938 perıem e gunu saa G - -
~ • .. d.e 1310 lira 3 kuruş keşif bedeli Alaçam • umenuls 

•DCUlıtenın d htelif maba . 
l oxooo sx 2'l0 kllometreleri araaın a _mu_ . . . 

11 -
yo uıaun b d k islabı ve tesviyeı turabıye ış\erı 
lerdc lurmataf fOSe ve en e 

14 
15 
14 
16 
11 

a ık eksiltmeye konulmuştur. • • h 
ç B i e ait keşif kağıtlara Nafıa işleri şeraiti. u~umıyesı.' uıu·. 

u ş . . - b' ıe ve kirııır ınşaata aıt fennı 
ıi ,artname ve teav ıyeı tura ıye şo . k len~meai 

b 
e köprüler tartnıımeaı ve nau ave 

tartname ve etonarm. . • N f d' ktörlütunde ııörüle· 
ve ekailtme şartnameaı Vılayet a ıa ıre 

15 -
15 

cektir. 
Muvakkat teminat 100 lira 50 kuruştur. . • • encü-

• 9 6 938 p•rıembe günü ıut . 15 de Vılayet da~mı b d r 
•_ • .'h' l . pılmak üzer• 1706 lira 32 kuru• keı;ıf e e ı 

menınde ı a eıı ya l d 1 ak inşaatı açık eksilt· 

~Müzayedeler 
22 42 Afyon Orman \dııresı 13-6·38 15 -

Safranın Alacam merku oku un a yapı ac 

meye konulmutttır. k illme artname 

~trcatc: 65 m3 

aha faza 
ıutf 

aç. rt. 

. " malumat ve a l arın tam metni 
nüracaat ediniz. 1 n iç sayife ere 

• • 
ıçın 

Bu işe ait ke•lf kagılları, fenni şartname, e el 1 

1 
• Vıliy~l Nafıa müdurluğuı1 e ve encu· 

ıi, mukave enamc ve proıe 
men kalemindedir. 

Muvakkat teminat 127 lira 97 kuru,tur • 

• • • 
L ı d idare binaları Gölede, Tortunda ile HasanK~ ~ e yap. 

inşaata: Bak: İnhisarlar U. Miid. ılanlarına 



Sayfa 2 

Mensucat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Afyon 7 inci işletme Müdürlüğünden: 

İdaremizin ihtiyacı olan bin çift siyah yün keçeden 
mnmul yün keçe çizme 24{10 sayılı kanunun 41 inci mad
desine tevfikan açık eksiltme suretiJe satın alınacaktır. 

Muhammen bedel 5000 liradır. 
İhale 24.6.938 cuma günü saat 15 te Afyon şehir İs· 

tasyonunda işletme binasında 7 inci işletme komisyonunda 
yapılacaktır. 

Çizme nümunesi işletme komisyonunda olup istekliler 
gelip komisyonda görüp izahat alabilirler. 

Talip olanlar 2490 sayılı kanunun tarif ettiği vesika· 
larla beraber muvakkat teminat akçesi olan 375 lirayı 
Afyon veznesine yatırarak alacakları makbuzla birlikte 
ihale günü olan cuma günü muayyen saatte işletme ko· 
misyonuna m~racaatları. 

Deniz Levazım Satınnlma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 10.200 lira olan 6000 kilo köse· 

ie, 23 haziran 938 tarihine rastlıyan perşembe günü aaat 
14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya ko· 
nulmuştur. 

Muvakkat teminatı 765 lira olup şartnamesi komisyon· 
dan hergün parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif " mektublarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuı mukabilinde vermeleri. 

Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 230 kuruş olan 
5000 kilo vaketa 23 ha ziran 938 tarihine rasthyan per
şembe günii saat 15 te kapa1ı zarf usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 862 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
komisyondan hergün bedelsiz olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatına uygun ol
mak üzere tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarım 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa· 
da buh.ınan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. 

Gaziantep Vilayeti Uaimi Encümeninden: 

Memleket hastanesine ait evrakı matbuanın eksiltme 
müddeti on gün uzatılmıştır. 

Taliplerin J 3 haziran 938 pazRrtesi günü saat JO da 
vilayet daimi encümenine mürac atları ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. -
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Elektrik ve su santrallarının bir senelik ihtiyacı ol n 
470 ton mazotun mubayaası aşağıdaki esaslar dairesinde 
kapalı znrj usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

~atın alınacak mazotun muhammen bedeli 31275 liradır 
!\1uvakkat teminat akçası 2379 lira 40 kuruştur. 
ihale 23.6.938 perşembe günü saat 15 te Belediye dai· 

mi encümeni huzurile yapılacaktır. 

Teklif mektublarıaın muayyen olan zamandan bir snat 
evvel belediye riyasetine tevdi edilmiş olması lazımdır. 

Umumi ve fenni şartname ile mukavelename suretleri 
Samsun belediye elektrik su işletme müdürlüğüle İstanbul 
ve Ankara belediyeleri fen işleri müdürlüklerine müra
caatla görülebilir. 

İhale 2490 numaralı kanun hükmüne göre icra ed ite
cektir. 

* * • 
Gaz ve odun alınacaktır. Bak: erzak ıütununda Cilavuz 

köy Eğitmenleri Yetiştirme Kursu Direk. ilanlarına 
• • * 

156 kilo gaz alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Gui· 
antep Trahom Mücadelo Reisliği ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma. Yükletme ve s. 

Kayseri InhisarJar Başmüdürlüğünden: 
93 senesi haziran iptidasından gelecek mayıs 939 gayesine 

kadar nsağidıı yazıla inhisarlar idaresine Şımendöfer istasyonun· 
dnn veya idare ambar ve imlathaneainden gelecek ve nakil olu
nacak inhisarlııra bilumum mevat ile levazım vesairenin rıakliye· 
si yedi gurup üzerine haziranın 23 ncü perşembe günü saat 15 te 
Kayseri inhisarlar Başmüdüriyetinde müteşekkil komisyonca iha· 
le edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Naklolunacak eşyanın muhnmmen kiloları ve hedelleri aşatı-

MÜNAKASA GAZETESi 

da röıterilmit oJduğuadan eksiltmeye iİrenlerin her gurubun mu· 
hammen bedeli üzerinden yüzde 7,5 teminat akçeainin ihale saa • 
tından nihayet iki saat evveline kadar yatırıp makbuz almaları 

lazımdır. Daha fazla malumat almak ve ,artnameyi görmek İs· 

t•yenlerin Kayıeri İohi1arlar Başmüdüriyetindeki komisyona ve 
mahalli inhiurlar müdüriyet ve memuriyetlerine miracaatları 
ilin olunur. 
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Mahalli 
Kayıeri tömendöfer iı· 
taıyonundan Kayaeri in· 
hiaarlar idaresi anbar ve 
rakı imlibmHin• ve iaı: 
haneye ve bu anbar ve 
mahallerden Kayıeri tö· 
mendöfer iataayonuna. 
Bu anbar ve mahaller· 
den Bünyan inhiıarlar 
anbarına gidecek ve bu
radan anbar ve mahal
lere gelecek. 

.. ,, Pınarbaşı 

'' ., Develi 
,, ,, İncesu 

Kayaeri İnhiı nlar anba
rından veya imtihan• vr 
gu:hane veya şömendö· 
fer istuyonundan ürgOp 
İnhlaarlar anbarana gi· 
dec"k ve bu mahalden 
bu anbar ve mahallerce 
gelecek. 

,. ,, Nevtehir 
,, ,, AYanuı 

,, , , Hacıbektat 
,, ,, Tepedelik 

Niğde şömendöfer iı· 
tasyonu ile mahalli İn· 
hisarlar anbarından Nev· 
şehir idareaine gidecek 
ve gelecek. 

,, ., Ürgüp ,, 
,. ,, Avanuı ,, 

Yerköy iıtuyon ve İn
laiıarlar anbarından Kar
tehir İnhiaarlar anbarı
na ve bu mahalden Yer
köy istasyon ve İnhisar· 

:J'J_ı.,.,, •• _ 

Yerköy istuyon ve İn · 
hiaarlar anbarından Yoz· 
gat inhisarlar an barına 
v bu mahalden Yerköy 
iıtuyon ve İnhisarlar 
ambarına gidecek ve ge· 
lecek. 
Yoı:gatdan Sorgun lnhi· 
anrlar anbarına ve son· 
gundan Yerköy iatas} o
nuna a-idecek ve gelecek. 

,, Akdağmadeni ,, 
, , Hacı köy ,, 

Zile iıtaıyonundan ve 
f nhiurlıır an barından 
Akdat İnhiaarlar anba
rana ve buradan Zile iı· 
tasyon ve İnhisarl&r an· 
barına. 

,. Hacıköy ,, 
Fakılı istaayondan Bo· 
ğaılıyan inhisarlar an· 
barına ve bu mahalden 
Fakıla ş6mendöfer iıtas-
yon una. 

Kocaeli lnhiaarlar Batmftdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş ı Düzce, Gündoğdu, Üskübü, Hendek, 
Adapftzara Bakımevlerinde mevcud tahminen 2,300,000 kilo mık· 
tarında 937. ürünü yaprak tütünün mahallerinden istanhul depo· 
larana naklı olup nakliye ücreti muhammen bedeli 20,000 liradır. 

Bu yoldaki eksiltme şartnameaini istekliler, lzmit, fstnnbul, 
Ankara, Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu İnhiaarlar İdaresine 
müracaatlc görebilirler . 

Ekıiltma müddeti 8.6.938 JrÜnenden 2J.6.9.l8 pertem be günü 
ıaat 11 e kadar 15 gündür. 

Ekıiltme kapalı zarf uıuliledir. 
Muvakkat teminat akçesi miktarı 1500 lira veya o miktar iti· 

bari hükumetçe musaddak milli bankalar teminat mektublarıdır. 
Talihlerin ticarf durumlarını bildirir Tecim Odalarandan mu· 

uddek bir vesikayı fı:mit Başmüdüriyetinde müteşekkil Ekailtme 
komiıyonuna teminat makbıızile birlikte göstermesi şarttır. 

" ~eklif mektubları 2;}.6.938 gününe kadar raalıyan perşembe 
gunu Hat J 1 e kadar lzmitte müteşekkil komisyonca kabul edilir. 

Sam un İnhisarlar Başıniıdürlu~urıden : 

mcvaddı inhisariyenin şart11amesine bağlı liste mucihince 1 • 

keJe ve ista:;yonlardan an barlara \ e anharlardan i:;kele 'r. 
i:;ta yonlara kadar bir senelir dahili nakliyatı 15 gün mü~· 
detle münakasaya konulmuştur. İhale 13 haziran 938 ta~ı
hine mü adif pazartesi gümi ::-aat 15 te inhi arlar ba müdur· 
lüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacakt~r. 
Fazla iıahat almak ve ~artnanıesini okumak isteyenlirin 111 • 

hi::.arlar başmtidürlüğü satış §ube~ine müracaatları ilan olunur. 

Müteferrik 

Kars i'\afıa Direktörlüğünden: 

1 ·· · d"k"l k 5 aıiet Kars vilayet yolları ve smır arı uzerıne ı ı ece .. 
levhan:n dikme i~i 25.5.938 gününden İtibaren 2) gün 111ud· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 605 lira 9 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 45 lira 40 kuru~tur. 
Dosyası Kars Nafıa direktörlüğünde \ e Sürcl komisyo· 

nunda görülebilir. 
İhal,..si 15.6.938 çaq,.amba günü saat 15 te Kar encıı· 

men daimi odasında icra edilecektir. 
· b cr0u·· rıu·· ...:u·· rel k··lını· yont1llll Taliplerin 15 hazıran çarsam a u " 

müracaatları ilan oluuur. 

Balıkesir Belediye Riyasetinden: 

270 lira tahmini bedelli mezbaha arabasrnrn inşası 
5 6 938 tarihinden itibaren eksiltmeye çıkarılmıştır. lh11

: 
. . ·· ıııe le 22.6.938 çarşamba günü saat 15 te Beledıye Encu 

ninde yapılacaktır ·s· 
İnşa şeraiti ve malzeme keşfi hakkında malumat 1 

tiyenlerin belediyeye müracaatları ilan olunur. 

* • • 
2 adet baskül alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

ilanlarma. 
• • • 'ı• 

1768000 adet şarab ve yüz bin adet !ikör mantarı 91 

nacaktır. Bak: İnhisarlar U:num Müd ilanlarına. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Cilavuz Köy l:.gıtmenlerı Yetı,tırme Kursu Oirel<törlüğünd•11 

Cinıi 
Muhammen Muvakkat 

Miktarı bedeli teminatı 
kilo lira lira kr. 

Pirinç 1680 504 37 80 
Erimiş aade yağ 1400 1190 89 26 
Bulgur 800 80 6 00 
Nohut 500 ıoo 1 50 
Fasulya 
Mercimek 
Makarna 
Şehriye 

Sabun 
Tuz 
Zeytin 
Zeytin yağı 
Kaşar peyniri 
Şeker 
Çay 
Kuru üzüm 
Kaysi aşmaaı 
Soğan 
Birinci ua 
Salça 
Sirke 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Gaz 

Odun 
İıpirto 
Arpa 
Saman 
İrmik 

litre 

litre 

000 00 6 ~ 
400 40 3 00 
600 159 il 93 
200 70 5 25 
560 213 19 74 
420 42 3 15 
500 225 16 88 
100 65 4 88 
500 2.10 18 75 
700 238 17 85 

10 40 3 00 
180 6.l 4 73 
120 66 4 95 

ıooo 125 9 JS 
200 35 2 63 
150 75 5 63 
50 15 1 13 
~ 16 1 w 
lO 12 O HO 

1100 198 14 85 
56000 840 63 00 

40 20 1 50 
3600 72 5 40 
3000 30 2 25 

100 30 2 25 
Yekun 371 53 

1
,-

1- Cilavuz eğitmen kursu ihtiyacı için yukarıda göster• 
mevaddın 23.5.38 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık elı' 
meye konulmuştur. t 

Ekailtme 9.6.938 tarih perşembe gilnü ıaat 14 de Kars 1'~ 1 

Direktörlüğünde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 371 lira 53 kuruştur. 
İıteklilerin şartnameyi görmek için hergün ve pisürrrıt ( 

de muayyen gün ve aaatte komisyona müracaatları ilin olu"" 

Sebze 
Ekmek 
Et 

Darüşşafaka Direktörlütünden : 

Muvakkat teminata ihale •' 
160 lira 9 

,t 

487 ,, (kapalı zarf) tO 
630 " " ti l 

S:ırn ıııı inlıi~arlar ba~mijdiirlüğii namırıa gerek kara ve 
v~ gerek deııiı yullnrıl e gelecek mamul tütün, mü kirat, j • 

pırto, suma, barut, levazım hoş sandık, bıdon muşamha gi f i 

Y~k~rıda y~ı:ılı e~zakı bir ıene müddetle Daruşşafeka.r• 1 

1 

mek ııtıyen muteahhıtler şartnamelerini Nuruoımaniyede 
1 

Okutma Kurumuna gidip görmeli ve 16 hıuiran perşembe,,~ 
gene orada bulunmalıdırlar. 

•ı 



8 Haz.iran 1938 

Gaziantep Trahom Mücadele Reisliğinden : 

Gı:ı.iantep trahom mücadele haatanelİnin 938 aeneıine ait a••
a cinıi , miktarı ve muhammen bedeli yazılı 18 kalem erzak 
·938 tarihinde yapılan açık elı:ıiltmede verilen fiatlar haddi 
tında görülmediğinden 10 ırün müddetle tekrar müna~asaya 
•rılınıştır. Taliplerin muvakkat teroinatlarile birlikte ihale iÜ
olın 9.&.938 pertembe günü aaat 14 de yine trahom mücade· 
diapanaeri bina11nda hazır bulunmaları ilin olunur. 

f111ı i 
de Y•t 
•ltaç 
ı 

'kır na 
lçı 
t 

Miktarı 

aarart 
kilo 
350 
800 
300 
100 
60 

300 
300 
300 
60 
50 
60 
60 
60 
15 

150 
150 
300 
150 

azami 
kilo 
400 

100'.l 
400 
200 
80 

~()() 

500 
400 
100 
80 

100 
100 
100 
20 

200 
ıoo 
400 
200 

muham. kıymeti 
lira 
320 
200 

25 
60 
24 
50 
50 

t32 
12 
40 
15 
15 
15 
60 
30 
40 

180 
42 

İ stanbul Askeri Fabrikalar ~lüdiirliiğünden: 

502,5 lira muhammen herle! ile 600 kilo soğan, 480 sa· 
ıı kabağı. t 260 kilo nnekadın fasulya, 600 kilo patates, 
lo kılo <lomate~, 270 kilo lahana, 810 bamya, 1800 adet 
atlican, 270 kilo prasa, 270 kilo ı ~ panak, 480 kilo senıiz
lu 11.6.938 .,aJı günü saat 14 ele Salıpazannda a ·keri fab
tkaJar yoJlamasıııdaki satınalına komisyonunda açık eksilt
eye konulacaktır. Muvakkat teminatı olan :m lirayı her

~an!Yj bir ınalmiidürlüğüııe yatırarak alınacak makbuzla 2490 
o.Ju kanunun i tediği v~. aikl' birlıkte ınezklir giin ve ... a. 
ite bulunmaları. Şartnameler hergün komisyonda göriilebilir. 

lstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Kornisyonundna: 

l latanbul levazım amirliğine batlı müesuut için 88500 kilo 
llte faıulya, 68 bin kilo kabak, 17800 aded hıyar 22.6.38 çar· 
''ıtıbn ıGnu saat 11,30 da Tophanede levazım amirlij'i aatınal
~ll komisyonunda kapalı zarfla ekailtmesi yapılacaktır. Hepıinin 
ş'bttıin bedeli 1124i',50 lira ilk teminatı 834 lira 56 kuruıtur. 
llttnameai komiıyonda &'Örülebilir. Anadolu ve Rumeli cihetleri 

~l'rı olmak üzere iki k11ma ayrılabilir. İıteklilerin kanuni vesi-
lllarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir 1aal ev

~,l korniayona vermeleri. 

b • • • Harb Akademiıi er ah için 20 bin kilo et 9.6.38 pertem . 
ltl~ llÜnü aaat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma ko· 

11Yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktı:-. Koyun, kuzu, ke· 
~1 

Ve •ıtır etlerinden hangiai ucuz ise mezkür etten ahnmak 
~tere ilk teminatı 480 liradır. Şartnamesi komisyonda iÖrfilebi
•t. lateklilerin kanuni veaikalarile beraber belli uatte komiıyo· 
lıa relmeleri. 

Üakiıdar C. Müddeiuınumilitinden : 

Üsküdar Cezaevi mahküm ve mevkufların haziran 938 tari
~11.lden 31 mayıs 939 tarihine kadar bir aene zarfında verilecek 
~İ?ci uevieen azami 87600 kilo elıtmetin kapalı zarf ile 7.6.938 
tıhinde yapılan ekıiltmea;nde talibi tarafından vaki teklif ko

~İıyonca muvafık ıörülemediginden tekrar 15 ırün müddetle ek-
1hıneye konulmuttur. 
~ Muhammen bedeli 8760 lira olup yüzde 7,5 heubile muvak
lt teminat 657 liradır. 

Arzu edenlerin tatıl günlerinden maada her gün Üaküdar Ce
~hi müdürlütüne ıaat 8,5 ten 12 ye ve 13 ten 17,5 a kadar 
llıfiracaatla şartnameyi ıörebilecekleri ilin olunur. 

Afyon Kor Satınalma Kamiıyonundan: 

~ Kor merkezindeki haatahane ve . kıtaatın ihtiyacı ıçın 2 bin 
•lo aüt 25000 kilo yca;urt açık eksıltme ile alınacaktır. 

Ekailtme 14.6.938 aalı iÜnÜ aaat 14 dedir. Südün kilosuna 12 
h YOQ'urdun kiloauna 15 kurut fiat tahmin edilerek her ikilinin 
ltlııvakkat teminatları 46 lira 12 kuruıtur. 
li S~t ve yo~urdun evıafını öğrenmek ia.tiyenler herriın ve iatek
ltrınde ekaıltme iÜnil belli ıaatte temınat makbuzlarile kor aa• 
tınalma komiayonuna müracaatları il&n olunur. 

• • • Afyon ıarnizonundaki erat için 45000 kilo •ıtır ve yahut 
bııtulmut erkek keçi eti kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 

Ekailtme 21.6.938 aalı iÜnü aaat 15 dedir. Sığır veya keçi e· 
liııin beher kilosuna 20 kurut fiat tahmin edilmittir. Muvakkat 
t,ınioat 375 liradır. 

Verilecek teklif mektubunda her iki cins ete fiat teklif edile
teJc ve bunlardan ucuz olan cina et alınacaktır. 

Etin evaaf ve teraitini ötrenmek iatiyenler hera-ün komiıvona 
Ve iıteklilerin de teklif ınektultlarını kanunun tarifatı daireainde 
hazırlayarak ihaleden bir Hat evvel ko. satınalma komiayonuna 
"cırnıeleri. 

• • Afyon 1ıarnizonu için atağıda cina, miktarlarile ve tahmin f' • 
1Yatlarile muvakkat teminatları yazılı iki kalem ayrı ayrı açık 

•kıiltme ile alınacaktır. 

MUNAKASA GAZETESİ 

Ekailtme 24.6.938 cuma günü kuru ot uat 14 de, koyun eti 
ıaat 16 dadır. 

Kuru ot ile koyun etinin evsaf Ye ıeraitini ÖQ'renmek iıtiyen
ler her,.ün v~ ilteklilerin de belli aaatte teminat makbuzlarile 
kor utınalma komiayonuna ielmeleri ilan olunur. 

kilo tahmin fiat muvak. teminat 

kuru ot 
koyun eti 

75000 
4200 

K. S. Lira kuruş 
2 75 154 69 

35 ı 10 25 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Lüleburgaz merkez birlikleri için 190 bin kilo, Kaynar
ca için 29 bin kilo sığır eti ayrı ayn kapalı zarfla müna
kasaya ksnulmuştur. Lü eburgaz merkez birliklerinin mu· 
hammen bedeli 57 bin lira, ilk teminatı 4100 liradır. Kay
narcanın muhammen bedeli 8120 lira, ilk teminatı 609 li
radır. Merkez birliklerinin sığır eti 22 haziran 938 çarşam
ba günü saat l6 da Kaynarcanın sığır etı 22.6.938 çarşamba 
günü saat l l dedi-. Şartnameyi okumak isteyenlerin hergün 
mtinakasaya iştirak edeceklerin 938 senesine aid Ticaret 
o . lası vesilrnlarile ihaleden lıir saat evvel mektublarını Lüle· 
burgazda Askeri satınalına komisyonuna vermeleri. 

Samıun Viliyet Makamından: 

Muuakkat 
Tutarı teminat Miktarı Cinıi 
lira lira 

2858,95 214,35 30900 kilo ikinci neYİ ekmek 
3500 262,50 14000 ,, koyun eti 

1- Memleket ve zübreviye haatanelerinin 938 mali yılına ait 
yukarıda cins ve miktarları ve muhammen bedelleri ve muvak
kat teminatları yazılı et •• ekmek ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
13.6.38 pazarteai a-ünü saat 15 te ihale edilmek üaere pazarlıta 
konulmuştur. 

2- ihale 2490 aayılı kanunun hükümlerine ıröre vilayet daimi 
enoümeninde yapılacaktır. 

3- Ekailtmeye ıireceklerin afağıdaki vesikaları ibraz etme· 
leri şarttır. 

A- Cari sene içinde ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına 

dair veıika. 
B- Her maddenin hiza1ında yazılı miktarda İf bankaaına ya

tırılmıt muvakkat teminat makbuzu (Encümen para kabul edem ez). 
4 ·- Ekailtme tartnameleri vlliyat encümen kalemindedir. Taf

ailit almak isteyenler hergün ırörebilirler. 

Cilavuzköy Ejitmenleri yetiştirme Kursu Oirekt~rlüjQndcn: 

Cinai 

Ekmek 

miktarı 

kilo 
21000 

muham. bedeli 
lira 

1680 

muvak. teminatı 

lira 
126 

Cilavuz eğitmen kuuu ihtiyacı ıçın yukarıda 2öıterilen 21 
bin kilo ekmek 23.5.938 tarihinden itibaren 15 aün railddetle 
açık ekailtmeye konulmuttur. 

Eksiltme 9.6.9.~8 pertembe ırünü 1aat 14 de Kan kültür direk· 
törlüğünde yapılacaktar. 

Muvakkat teminatı 12 liradır. 
İsteklilerin şartnameyi ırörmek için hergün ve pey aürmek 

içinde muayyen iÜn ve aaatte komiayona müracaatları ilin olunur. 

• • • cinıi miktarı muham. bedeli muvak. tem. 
kilo lira lira kurut 

Koyun eti 2500 750 56 25 
Cilavuzköy .-titmeııleri yetittirme kuuu ıçın ibtiyac görülen 

yukarıda yazılı 2500 kilo koyun eti 23.5.938 tarihinden itibaren 
l6 iÜn müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Ekailtme 9.6.938 pertembe günü saat 14 de Kara kültür di· 
rektörlüğünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminata 56 lira 25 kuruştur. 
isteklilerin fartnameyi iÖrmek için hergün ve pey aürmek 

için de muayyen gün ve aaatta komisyona müracaatları ilin olunur· 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Mahalli 
Keşif 
bedeli 

Lira Kr. 

Mu vak. 
teminatı 

Lira Kr. 

Şartnamenin 
bedeli 
Kuruş -

Eksiltme 
saati 

Göle 967 4 75 725 6 t 49 14,30 
Tortum 9542 09 715 66 47 15 
Hasankale 9272 54 695 44 47 15,30 

l - Yukarıda isimleri yazılı mahallerde şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak İdare binalarının inşaatı 
3. Vl.938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmelcri 
on gün müddetle temdit edilmiştir. 

il - Ke,if bedcllerile muvakkat teminatlara hizaların· 
da gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme l 4.Vl.938 tarihine rastlıyan salı günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler yukarıda yaıılı bedellerle 
İnhisa lar Levazım ve Mubayaat Şubesile mahalli İnhi
sarlar İdarelerinden alınabilir. 

V- İsteklilerin kendilerinden aranılan kanuni vesaik 
ve yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatlerde adı geçen Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (3355) 

imtiyaz aahibi n yuı itleri 
Direktörü: lamail Girit 

Baeı!dıtı 7er: ARTUN BaıJJIMl'Y) . 

Galat. Billü, ...... No. 10 1 

• • • 

Sayfa 3 

1668000 Adet 24 X 45 eb'adında şarab mantarı 

100000 " 26 x 48 ,, " " 
100000 ,, 23 X 35 ,, likör ,, 
1- Yukarıda mıktar Ye eb'adı yazıla 1768000 adet şa· 

rab Ye 100000 adet likör mantarı şartname ye nümune· 
leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 6.Vll.938 tarihine rastlayan çarıamba 
ıünü ıaat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şulte· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak herjÜD S6ı;Ü reçen 
Şubecien alıaabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık ıçıa tayin edilen gün ve 
aaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı l'eçen Komisyona l'elmeleri ilin olunur. (3375) 1-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 5000 kilo tartma kabiliye· 

tinde 2 adet baskül pazarlıkla satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli 2900 lira ve muvakkat teminatı 

217.50 liradır. 
lll- Pazarlık 23.Vl.9.iS tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat J 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parHıı olarak heraün s&ztl ieçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiataız 
ve mufassal tekliflerini ve buna aid resimleri münakasa 
gününden 5 gün evveline kadar İuhisarlar Uıuum Müdür· 
lüiil Tuz Fen Şubesi Müdürliliüne vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü muntaıammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- isteklilerin pazarlık için tayin edilen güa ve saat
te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birli'5te yukarıda adı 
geçen Komiıyona ielmcleri ilin olunur. (337 4) 1- 4 

• • • 
1- Abırkapı Bakım evinde mevcut 60~ kilo Hurda çin-

ko pazarlıkla satılacaktır. 

Jl- Pazarlık 17. Vl.938 tarihine rastlayan cuma gil· 
nü saat t 4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

Ul- Satılacak mailar mahallinde her gün görülebilir 
iV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. (3198) 3-4 

• • • 
I - 1938 lz.mir Fuarmda şartname ve projesi muci

bince yaptırılacak İnhisarlar pavyonu inıaah kapalı zarf 
u sulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1018 liradır. 

111- EksHtme 16.Vl.938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 68 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile İzmir ve An
kara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini ihale gününden 3 gün evveline kadar İchi
ıarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüıde • 
7 ,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek kapa· . 
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yuka
rıda adı ieçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmeıi lazımdır. (3200) 3 - 4 

* • • 
35000 adet Bobin 26,5 mtm siğara kağıdı 

230000 ,, " 28 " " " 
2000 " il 31 " " ,, 

35000 Top 660X700 30 tefrikli ıiğara kağıdı 
9000 ,, 660X700 35 ,, ,, ,. 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazıla 267000 adet bobin 
ve 44000 ton siğara kağıdı şartnameleri mucibince pazar· 
lıkla satın ahnacaktır. 

ll- Pazarlık 21. Vl.938 tarihine rastlıyan salı giinü 
saat 1 t de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
lV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün './e aa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3290) 2 - 4 . 

•• 
l Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli 

ozalit kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 21.Vl.938 tarihine rastlayan salı günü 
saat l ı de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ahnabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayh edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3289) 2 - 4 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Provioce 

3 MOJS~ Ptra. 450 
6 .. .. 850 

12 .. .. 1500 

Etranger : 12 •oia Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 
----·-· 

~DMINISTRA 1 ıuı.._ 

Yogbourtchou Han 
1 er Eta,.e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

Pouı la PubliciU a'adreHer 
a l' Admini-tration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T ~l6phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

'AdreHe T616ıraphique: 
l•tanbul - M0NAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
9~~lllllW'l------------~~~~~@~~~~!!!!!!lm!!!!!!!l!!!!!!!!!ll!!ml!l!!!!l ... m!!!!!llm!!ml!!!ll!!!!911!!!!!1!!!!!!!!!!!11!!!!!11!!m!l!!!ll!!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l~----IB!!----!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...... l!!IB ..... l!!l!!I.,,,, 

1 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

Hlimatif 
Cautioa. 

proviaoire _____ ...;__ 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbarıea 

____ J_o_u_r_ı----H--eu_r_e_I 

A) Adjudications an llabais 

Conıtr\Jction-Reparation- Trav. Publicı·Materiel de Conatruction-Cartograpbie 

CoHtruction maiıons pour officiera. 
,, bitiment rendarmerie a Arpatchay 

Co .. truction vespuienne au bUiment ecole lıınet 
lne•au. 

Reparation de chau~see s roate Alatchan·Gumenua 
,, au bitiment eoole Bafra 

Cout. bit. adminiıtratif a Gueule (cah. eh. P. 49)(aj.) 
" " " aTortoun(cab.ch.P.47)(aj.) 
" • ., a Huankale (cah. ch.P. 47)(aj.) 
,. bain, 6 VHpasiennH et ba11in. 

Publique 

.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
" 

3800 -
1000 -
1578 8t 

1340 -
1706 32 
9674 75 
9542 09 
9272 54 
6552 -

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Cuir : 6 t. 
Vachette: 5 t. 
Bottinu de feutre : 1000 pairea . 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

l•prHsion de regiatrt>a pour l'bôpital Rerioaal 
Gu.iantep (aj.). 

Transport - Chargement Dechargement 

Tranıport feuillH de tabaca: 2300 t. 

• d' articlea monopoliıeıı 

Bois de Construction, Planchea Poteaux ete. 

Boiı de aııpin : 6316,478 'm3 °(cah. eh . l.. 14,21). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Bois : 56 t.- Petrole : 1100 litrea. 
Petrole : 150-200 kilos (aj.). 
Muout: 470 t. 

Divers 

lnstallation de placards: 5 p 
Bascules pouvant peaer 5000 k. : 2 p. 
Bouchona de liege pour bouteillea de vin: 1768000 
• p .- ld. pour bouteille1 de liqueura : 100000 p. 
Fabrication voiture pour abattoir : 1 p. 

Provisions 

Viande de boeuf : 190 t. 

" ,, ,, : 29 " 
Haricots verts : 88,5 t .· Courgu : 68 t.- Concom· 

brcı: 17800 p. 
Viande de mouton : 20 t. 
Legumea : 11 loh 
Viınde de mouton : 2,5 t. 
Pain : 21 t . 
Proviaiona: 25 lots 
Beurrc, riz, sel, macaroniı , la it, yoıhourt, f arine, 

savon the (•i·)· 
Legumcs. 
Pain . 
Viande. 
Lait : 10 t .- Yoghourt : 10 t. 
Foin : 75 t. 
V ande de mouton: 4,2 t. 
Lait : 2 t.· Yorhourt : 2,5 t. 
Viaııde de 'boeuf: 45 t 
Pain : 30,9 t. 

Viande de mouton : 14 t. 
Pain : f!il ,6 t. (aj ). 

B) AdJudications a la sureoch~ 
Boiı de ııapin : 65 .3 

- ,. 

Pli cach 

" Publique 

10200 -
le I;. 2 30 

5000 -

Pli cach 20000 ·-
Publique 

Pli cach le m3. 45 -

Publique 

Pli c-ıch 

Publiqu~ 

Gre iı i're 

" 

Pli each 
.. 
.. 

Gre a gre 
Publique 

.. 
" 

Pli cach 
,, 
.. 

Publique 

" 
" 
" Pli cach 

Gre a grc 

.. 

Publique 

317/5 -

605 09 
2900 -

270 -

57000 -
8120 -

11247 5g 

502 50 
750 -

1680 -

2858 95 
3500 -
8760 -

118 -

100 50 
127 97 
725 61 
715 66 
695 '44 

765 -
862 50 
375 -

1500 -

151~9 66 

2379 40 

45 40 
217 50 

4100 -
609 -
834 56 

38-
56 25 

12, -
371 53 

160 
-487 
630 -

154 69 
110 ~5 
46 12 

375 -
214 35 
262 50 
657 -

22 •2 

Kay•aka•d Arpatcbay 

.. 
Vilayet 5amaoun 

" 
" Com. Ach. E.con. Monop. Kabatache 

.. 
" Muaicipalite Aktcbadarh Polat 

Co •. Ach. lntendanee Marit. K.pacha 

" 7 Expl. Ch. de Fer Etat Afion 

Vilayet Guiantep 

9·6-38 
9-6-38 
9-6-38 

9-6-38 
9-6-38 

14 6-38 
14·6-38 
14-6-38 
16-6-38 

23-6-38 
23-6-38 
24-6-38 

13·6·38 

Dir. Prıncipale Monopoles Kodjaeli 23-6-38 
Oir. M onopo les Samıoun 13·6·38 

'\ Adm. Gen. Ch. de Fer Etat A.k. 27-1\-38 
\ CaiHH Haydarpac._a lzmir et Eık.kichehir 

Dir. Ecole Normale Villar• Djilavouz 9-6-38 
Dir. Sanltaire Guiantep 9·6·38 
Mun. Samıoun Ankara et ı~tanbul 23-6-38 

Dir. Trav. Pub. Kau 15·6·38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 23·6-38 

,, 

Manicipalite Balik.,ir 

Com. Aeh. Oiviaion Lulebourru 

.. 
Co•. Ach. lntend. lst. Tophane 

,, 
Com. Acil. Dar. Gea. Fabr. Mil. lat. 
Dir. lnstructioa Publiqae ,Karı 

" Dir. Ecole Normale Ojilavou:r. 
Dir. Sanitaire Gaziantep 

Li,.ue lnıtruct. Turqu• Nuruoıı111aniye 

" .. 
Co•. Acb. Milit. Samaoıın 
Coa. Ach. Corps Ar•t• Afion 

" 
" ,, 

Vilayet Samaoun 

• 

6-7-38 

21-6-38 

22-6-38 
22-6-38 
22-6-38 

9-6-38 
14-6-38 
9-6-38 
9-6-38 
t-6-38 
9-6-~8 

1 tı-6 ·38 

16-6-38 
16-6-38 
18·6-38 
24-6·38 
24·6-38 
14·6·38 
21-6-38 
13-6-38 
13·6-38 

14 -
14 -
15 -

15 -
15 -
14 30 , 
ıs -
15 30 
15 -

14 
15 
15 

10 

11 
15 

15 30 

14 
14 
15 

15 -
11 -
11 -

15 -

16 -
11 -
11 30 

14 30 
14 
14 
14 
14 

14 -

9 
ıd 
11 
11 
14 
14 -
14 -
15 -
15 .:.. 

15 -
Procureur General Scutari Dana 15 jours 

Dir. Foretı Afion 13-6-38 15 -

Avis Officiels 
Du Ministere des Tra\f•"~ 

Publics 
L f eıfl a ourniture de tuyaux en fonte et ıes ac:c ife 

d'une valeur estimative de Ltqs 41500 a ete JJJ~ 
adjudi<:ation sous pli cachete Je Jundi 18 juill•~, 
15 heures, par devant la Commiısiou d'incberes 
teriel du Mini.tere deı Trav~ux Publicı a Ank•'''t e 

Les cahiera des charges et lea annexes peufeıı. 
o btenuı de la Directioo de MaterieJ du Ministire • 
liara, moyennant 208 piastres. qS 

Le cautionnement previıoire eat de 3112,50 L\ · 
Les interesses doiYent remettre leurs plis ; ' 

rection du Materiel du Ministere accompagne dele 
certificat de fourniaseur de materiel, d~li yre P'~. ı~ 
nistere, conformement au rerlement adhoc juıqu. ~ 
18 juillet 938 il 14 heurea. (3183) 

Freze torna teıılhı, 
(DDY) ,,; 678 

Perıe•be 9.8.938 
ıe•f~ 

demirhane te:ııthı, revol•er, tor11• 

Ziacir yular (jandar. Gen. Komut. Ank.) "'~ 702 
Şoae tamirt (Sına Bayındır. Dir.) .,; 708 
Ekmek (Konya C. Müdtlelumum.) .,; 708 
Arap aab11nu ve zamk (inhia. U. MGd.) ·'~ 709 
Paıar yeri İnf. (ilıln Belecl.) .,; 70'.} ı.) ' 
Cumhuriyet meydanında yap. Atatürk anıta İnf. (İlgin ft 

Benzin dıt. Beled.) .\: 709 
Sıvas-Erzurum-Samaun-Sıvaı, Sıyu-Kayaeri·Sıvaa·Erıirıc~flf· 

rı araaında yap. toıe İnf. ile tat ibı.arı (Sıvas Bayırı 1 

X: 710 
Sadeyat (Çanakkale Mat. M ... k. SAK) .M 7IO 
Beyaz çam kalu (DDY) ,,! 7JO • 1 ,ı 

Muhtelif cioa evrak matbuaaı (iz111ir Etrefpata Haat.) ·'' 1~ SıYaa-Tokat yolunun araaında yap. parke taşının ferfİ .,e 
viye iti (Sına Bayındır. Dir.) .~; 711 ~ 1 

Sebze, mahrukat ve erzak (Çorum Çocuk Dot. n Bak·) 
Ekmek (Çorum C. MOddeiumum.) .,! 714 
Elbiae ( Akbiaar Mub. Huı. Dir.) .,! 71-4 
Evrakı matbua (Menemen Beled) •'! 716 
Tuz nakli (Sinop lnbiaar. Müd.) .,! 721 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Jeudi 9-6-938 

BridH (Command. Gen . Gendarm. Ankara) No 702 
Ri-p. de chauHee (Dir. Trav. Pub. Sivaa) No 708 
Pain (Procureur Gen. Konia) No 708 
Savon noir et colle (Dir. Gen. Monopolu) No 709 
Conatr. emplacement pour marcbe (Municip . ligin) No 709 r,f~' 

,, monument "Ataturk., İl la place de la Republıque ( 
liri•) No 709 e 

Rep. de chausıee et manipıılation de pierres s routc Sivart:~ıC 
Samıoun·Sivaa·Sivaa KaYsaeri (Dir. Tnv. Pub. Sivas) No 

Beurıe (Com. Ach. PJace Forte Tobanakkale) No 710 
Madriera de aapin (Ch. de Fer Etat) No 710 r.J~ 

/ 
Constr. paves ı/route Sivaı·Tokat (Dir. Trav. Pub. Sivd) 11 ı 
Proviaion, combustlble et lt'guaes (Crcche Tchoroum) No 
P•in (Proc. Gen. Tcboroum) No 714 
Collumea (Dir. Coınptabilite Prlvee AkhiHr) No 714 
lmpreuion de reriıtres (Municip. Meaemen) No 716 irl 

,, " ., (Chef Med. HôpitaJ Echrefpaclaa Iılll 
Tranaport de sel (Dir. Monopoles Sinop) No 721 rf 1 
Machinea·outilı pour fraiıer- Jd. pour forıe· Toura revol"' 

de Fer Etat) No 678 

-. L t' . · d' . d .,.,1ıeff ea aı erıaqueı ta ıqueat une Yente par Yoıe • ıur ... 

Le Münakasa Gazetesi 
lit et depouille pour vous plus de 

50 journaux officiels et non-officielSı 
paraissant a Ankara, en Anatolie, 

en Thrace et a Istanbul 


