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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebmeınleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbOI değildir. 

CUMA 

Hergün"' çıkar~ iktisadi, mali ve t\cart 
il 

GAZE1~·ESi 

11 lkinciteıria ı 138 

IDAREH'.A NE: 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde r<Srtışnlür 

Telır.: lıt. MÜ:'llAKASA 
Telefon. : 494421 

Poata kutusu N. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Atatürk öldü, var olsun Millet 1 
Onu seven, onun ebedi eseri olan Cumhuriyeti sevendir 

Atatürk ölmemiştir. 0-

tı\ln manevi şahsiyeti e -

btdidir ve daima yaşaya
~aktır. Atatürk ruhları

llıızı nurlayan bir güneştir. 

Giineş ise ebedidir. 

Bu nur kaynağından 

ilhamını almış olan Türk 

llıilleti daima güneşının 

lfığı altında yaşayacaktır. 

A.tatürk'ü sevenler Onun 

~\J.tduğu Cumhuriyeti se

"~ndir. Bu sevgiyi yaratan 

&iiyük Önder milletine 

s~\rgiyi, saygıyı öğretmiş
tir. Her Türk kalbı sızı 
• l . 
.Çınde sevgi ve saygısını 

~har ediyor. Her türk 

\ihyor, her türk dövünü
~or. 

. 
insanlığın bütün varlık

ı_ 
t'tnı yurdumuza kazan· 

dır!lı A .. k f . d .. ~n tatur anı unya-

~öl gözlerini kaparken mil

~te, selamete erişmiş, 
,, d 

a ete kavuşmuş bir yurd 
~ 
~ b• .. b k ~ ır re 1ım ıra mıştır. 

b \l Yurd Onun mamuresi, 

bil. tejim ise Onun mah· 
\lb .d. esı ır. 

Sevgili Atatürk'ün sev
tit· 
~ 1 yurdunun evladları 
~tıd· . 
~ ısıne emanet bırakı-

~ I\ sevgili rejimi canlan 

ııı dar aziz tutarak bu e

l ~lleti nesillerden nesil
~_. 

~ ulaştıracaklardır. 

OlümU ile _bütün milletle beraber beşeriyeti de mateme garkeden 

Eşsiz Önder KEMAL ATA TÜRK 

Hükumetimiz, dün neşrettiği resmi bir tebliile millete çok 

acı bir haber verdi: 

Tarihte bütün milletlere rehberlik eden Türk'ün Ata'sı 6ldi. 

Bu acı haber şimşek ıüratiyle memleketin her tarafına yayıl

dı, bütiin kalbler bir ande hüzün ve kederle dolarak göz yaşları· 

mızı taşdırttı. 

Duyduğumuz acı o kadar derindirki hiç hir şeyle ölçülemez, 

hiç bir cümle ile ifade edilemez, hiç bir acıya benzemez. Bir a· 

nanın duyduğu e•lat acısı, bir yetimin döktüiü göz yaşları mil

letin bu ande duyduiu elemle mukayese edilemez, zira Atatürk 

on sekiz milyon Türk'ün sadece Atası deiildi, o türkün Büyük 

Kurtarıcısı, yurdun Yapıcısı ve Koruyucusu, milleti• Rehberi ve 
her şeyi idi. 

Bütün kalblerin sızladı

ğı bu acı saatlar arasın

da Büyük Türk milleti A

ta'sını göz yaşlarile anar

ken, Onun aziz ruhuna 

dua ediyor. 

Türk'ün kalbinde hiç bir 

zaman ölmeyecek olan 

Atatürk hislerimizin ebe

di nazımı kalacaktır. O 

ölmemiştir. O yaşayor, 

• çünkü Onun eseri baki

dir, ve fani dünya onun 

bu sonsuz eserlerini mille

tinin elinden söküp alamı

yacaktır. Hepimiz göçebi

liriz, ·.hepimiz toprağın si

nesine girebiliriz, fakat 

yoktan var olan Atatür

kün milleti, Atatürk'ün 

rejimi ölmiyecek, ve dai. 

ma yaşayacaktır. 

Yaşayan millet kendini 

yaşatan Atatürk'ün gü· 

neşinden tükenmiyen bir 

ömür kazanmıştır. 

işte bu sonsuz ömür he

pimize emanet bırakılan 

asırlar ve asırlarca, evlat
tan evlada intikal edecek 

olan Kemalist Cumhuri

yetini de nurdan nura 

kavuşturacaktır. 

"MÜNAKASA GAZETESi,, 

• 
• 

) 

k 
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M0NAKASA GAZETESi 

Bu gtln iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOn kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Kaldırım inı;. : 1500 m2 
Torbalı ccıı:aeviain onarılması 

Tire mrk. ikinci okulu çatısının onarılması 
Gürcü bulakta y5:p. gümrfik binası inş. (şart. 

1003 kr) 
Başmüdürlük binasının zemin katındaki hela• 

larına fayanı yap. 

aç. eks. 1095 38 
" 2567 67 

kapalı ıı.200684 47 

paz. 80 -

11284 27 

Cumaova Nahiyesi Köy Kurul. 
lzmir Nafıa Müd. 

,, Vilayeti 
Trabzon ,, 

lst. Gümrükleri Baımüd. 

16-11-38 
29-11-38 11 
29-11-38 11 
30-11-38 15 -

14-11-38 10 -

llkkurşun, Çiftekahve, Karapınar, Cumaova, 
Umurlu ve sağlık istasyonlarında inşa edi
lecek birer adet makııscı binası ile bu bina· 

kapalı z. beh. 3000 L. 225 - D.D.Y. lzmir 5-12-38 16 -

lara yap. su ve lağım tesisah ifleri 
Samıun-Bafra yolunun arasında yap. 10 ad. 1 

metrelik ile bir adet 3 metrelik menfez ile 
varyant inş. (şart. 8.11 L) 

Marmaris hükOmet konağı inş. (temd) 
Sıvas-Erzurum hattının 676 nci kilometresinde 

yap. kargir açık tünel ile 656 nci kim. bir 
ve 550+667, 671. 674 ci llm. 3 amele ba-
rakası ve 720 ci kim. deki köprüye 5 adet 
gö:ı ilavesi (şart. 9,65 L) 

lnegölde hükumet konağ-ı inş. (1 kısım) (şart. 
75 kr) 

kapalı z.136764 94 

paz. 15018 37 
kapalı z. 193000 -

,, 15000 -

ıı çler, Klinik ve ispençiyari alfıt, Hastane Lev. 

Rontkeu f ılmi: 85 düıüne·rontken banyosu: 30 
kutu 

Rontken fılmi: 213 düzüne-rontken banyosu: 40 
kutu-rontken filmi ıı:arfı: 2280 ad. 

T~rihi marazi malzemesi: 100 kal. 
Eczayı tıbbiye: 122 kal. 
Teşrihi marazi malzemesi ve ec:ıayı tıbbiye: 

152 kalem 
Laboratuvar aletleri: 12 çeşit (şart. 583 kr) 
Hastane alat ve edevatı: 14 çeşit 
Aluminyüm sülfat: 40 t. 

aç. eke. 

,. 

,, 
kapalı z. 
aç. eks. 

490 -

1174 55 

636 55 
6000 -
2853 -

kapılı z. 116529 -
aç. eks. 3046 
kapalı z. 10000 -

Elektrik - Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

22 ad. tolai:r: cihazına ait şartnamenin 10 cu 
maddesi şartnameden çıkarılmıştır. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır Y:,!• 

Kotil bezi: 25 m.-battaniye: 14 ad.-kaput be· 
zi: 20 top-yün çorap: 14 çift-terlik: 14 çift
takonya: 3 çift-el havlusu: 28 ad. 

Paltoluk kumaş: 77 m.-elbiı lik kumaş; 327 m. 

aç. eks. 

" m. 4,55-4,10 

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Ha il v .s. 

Karyola: 14 ad. 

Kereste -Tahta v.s. 

Kereste: 1000 m3 (şart. 187 kr) 
Muhtelif cins ve eb' atta kereste: 60 kal. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s ________ ;._, ____ ..;...,._;..;.;.;~..::.,;.::,;;.;:.;.,;_;;.:,;· 
Benzin: 4577 k.-vakum: 1742 k.·valvalin: 492 

k.-gres: 392 k.·gaz: 180 k. 
Benzin: 29135 k. 

MDteferrik 

Kılıflı mııtra: 1600 ııd. 

Çuval: 2500 ad. 
İskara tahta: 150 ad. 
ince sicim: 8000 k. 
Çimento. 100 t. 
Kanaviçe: 20000 m. (temd) 
Boya çıkarmata mahsus mayi: 3000 kg. 

Pamuk: 252 k.-kauçuk empermeıble: 14 m.•de· 
mir etajer: 5 ad.-sürabi: 14 ad.-bardak: 14 
ad.-çatal ve kaşık: 28 ad.-bıçık: 2 ad.-por
selen tabak· 42 ad.-küvet: 2 ad.-tfikürük hok
hası, oturak, sedye, basta arabası v.s. 

Nişadır: 10 t. (temd) 

Erz k Zahire, Et, Sebze v.s. 

lspanak: 17600 1'. - lahana: 32500 k. - pırasa: 
~2800 k. 

lspanak: 15 t.-lahana: 30 t.-pırasa: 30 t. 
,, 6200 k.- " 5900 k. " 7500 k. 

Bulgur: 10 t.-lı::. fasulye: 10 t.-pilavlık pirinç: 
10 t.-sirke: 200 k. 

b Müzayedeler 

Dökme soba, boru v .s. 
Dükkan ankazı 

aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 

pa:t. 

m3 37 50 
2408 93 

kapalı z. 6700 

paz. 

" 
" 

kapalı z. 
aç. ek&. 

" 

aç. eke. 

aç. eka. 

,, 
" 

paz. 

1025 -
600 -

7040 -
1800 -
3000 -
3750 -

2000 -

4708 -

3600 -
1055 75 

140 -

Nafıa işleri ve ~ialzem€si-Harita 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - İstekli çıkmamış olan Erzurumda Grup inşaatının 
ikmali gene ayni şartlarla ve kapala zarf usulile ekıiltmi
ye çıkarılmıştır. 

8088 25 

1126 40 
10900 -

1125 

36 75 

88 10 

47 75 
450 
213 98 

7076 45 
229 -
750 -

126 83 

2812 50 
180 67 

502 58 

76 88 
90 -

225 
281 25 

150 -

369-

270 -
80 -

21 -

Samsun Vilayeti 

Muila Nafıa Müd. 
Nafıa Velcileti 

Bursa Nafıa Müd. 

lıt. Vakıflar Oir. 

,, " 
,, 

" ,, 
" ,, 
" 

M.M.V. SAK 
lst. Komutnnlığı SAK 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

Denizbank lst. Şubesi 

Samsun Vilayeti 

lat. Ziraat Mek. Miid. 

Samsun Vılayeti 

inhisarlar U. Möd. 
Deniz Lvz. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

Lüleburgaz Tüm. SAK 

1-12-38 16 -

18-11-38 15 
28-11-38 15 

7-12-38 16 -

29-11-38 15 

29-11-38 15 

29-11-38 15 -
28-11-38 15 -
28-11-38 15 -

9-12-:l8 11 -
26-12-38 14 -
28-11-38 15 -

21-11 38 13 -

28-11-38 11 -

21-11-38 14 -

18-11-38 14 30 
28-11-38 11 30 

16-11-38 15 -

28· 11-38 15 -

Orman Koruma Genel Komut. Ga· 15-11-38 10 -
lata Mumhane cad. Alemdar han 

Tophane Lvz. SAK 18-11-38 14 -
• ,, ,, 12-11-38 11 30 

lst. P'I T Müd. 29-11-38 15 -
DDY 9 cu işit. Sirkeci 26-11-38 10 
Maliye Vek. Dolmabahçe Evr. Anb. 14-11-38 15 -
M. M. V. SAK 28-11-38 11 -

Samsun Vilayeti 

PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

lat. Komut. SAK 

" " 
" " Kırklareli Tüm. SAK 

(tashih) 
21-11-38 13 -

18-11·38 15 -

30-11-38 10 -

30-11-38 10 30 
30· 11-38 11 -
14-11-38 16 -

T. C. Ziraat Bank. Snmsun Şub. 15 11-38 15 -
latanbul Belediyesi 14-11-38 14 20 

Keşif bedeli 245,983 lira 49 kuruştur. 
2- Eksiltme 28 11.38 pazartesi günü saat 16 da na

fıa vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında ya· 
pılacaktar. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 6 
lira 15 kuruş bedel mukabiliode yapı işleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

-4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 13,549 lirıı 

, 
• 

Be ediyesinden: 
Muhammen İlk telJll-

staı1 ul 
bedeli ~ 

Eminönünde Şeyh Mehmet Geylani mn
halleıinin Arpacılar sokağındn yeni 
43 numaralı iki katlı etrafı kağir dö
şeme potrel üzeri taraa ve çini kaplı 
içindeki tesisat mal sahibine ait dük
kan. 

80 

68 

12 

9 
Eminönünde Şeb Mehmet Geylani ma· 

halleıinin Yeni cami sokağında yeni 
100-102 numaralı üzeri iki katlı o· 
dalar altında ilıi dükkan. 

'k' anlı" 
Yukarıda aemti ve muhammen bedelleri ynzıh ı 1 )ıale• 

ayrı ayrı paznrlıkla satılacaktır. Şartnameleri encihnen iıı•t 
minde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk~ te_n',,,t 

• <1UDU makbuz veya mektubile beraber 14.1 l.98S pazarteıa & 

14 buçukta Daimi Encilmende bulunmalıdırlar , 
~--------------------~ \'eki' 
17 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve nafıa .. p:ıdıf· 
letinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri Jaıı glill 
Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en aZ 8 jsti· 
evvel bir istida ile nafıa vekaletine müracaatları "e bil 
dalarına en az bir kalemde 150 bin lira kıymetind~ ,de.!I 
işe benzer bir iş yaptığıncı. dair işi yaptıran idare e fıır· 
alınmış vesika iliştirilmesi 11\uktezidir. Bu müddet. zar iye· 
da vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye gıreııı 
ceklerdir. 28· 

5- İstekliler teklif mektublarıoı ihale günü olaP i•Yo' 
11.38 pazartesi günü saat 15 e kadar eksiltme ko; 
nu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edecekler ır· 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : i t 11bıJI ·ı 5 ıı t1 
Telefon şebekesinde yapılacak tamirat münasebetı e aoO el'" 

Vilayeti hudulları dahilinde yapılması icab eden tahminen z şose 
parke, 300 m2 adi, 100 m2 asfalt, 100 m2 çimento ve tOO ı1l 
tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. eıısi11' 

Muhammen bedel 699 muvakkat teminat 53 lira ol.ıJP sıod•~' 
mesi 28-11-938 pazartesi günü saat 15.30 da Müdürlük ban• 
Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 0Jat•~ 

Şartnameleri her gün Levazım amirliğimiz:den paraııı pııb~e' 
alınabilir. isteklilerin muvakkat teminat ve knldırım işi r; ,ej''' 
ceklerine dair İstanbul Belediyesinden alacakları ehliye 

1111
tl•'1 

veaikalarile o gün saat 15,30 a kadar Komisyonuna nıürac 

Çorlu Kor Sntınalma Komisyonundan: fb'ıe'1 
111 Kor mıntakasında 4 aded top gnrajı yaptırılacaktı~· 11 ~o 

24.11.938 perşembe günü saat 16 da Çorluda Kor. satın~ ~e b~ 
misyonunda yaoılacaktır. İlk teminat 6997 liradır. f enntıeriO ~~ 
susi şartname 575 kuruşa Çorluda Ko. dan alınır. lıııtek ı t e~ 
nuni vesaikle teklif mektuplarını ihale saatinden bir 588 

Çorluda Kor. sabnalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: ı,.r~ 

Aşağıdaki iş 14. 11.938 pazartesi günü saat t O d~ :;111i'' 
lıkla ihale edileceğinden isteklilerin başmüdürlüktekı 
yona gelmeleri ilan olunur. fıı~'P 

Başmüdürlük binasının zemin katındaki helalaııP" 
yapılması. İhale bedeli 80 lira. 

' 

~~~~~~~~~~ . . 
spençıyarı al at: laçlar, Klinik ve 

dan: o'' Milli Müdafaa Vehft.leti Sabualma Komisyonun . Jııb f( 
Hepsine tahmin edilen fiyat 116,529 lira olan 12 çeşıt t fb'..., 

l ştıl • . ... 
tuvar aletleri takımı k .. palı z rfla eksiltmeye konu nıu 1;otıl' 

i 9.12.938 cuma günü saat 11 de M. M. V. sntınalın• J)S~ f° 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 7076 lira 45 kuruştur· l<0rıı11 

şartnameler 583 kuruş mukabilinde M. M. V. satıoahrıa 
nundan alınabilir. 

• • • ~ti( 
ıJ • 

85 düzüne Rontkeo filmi ile 30 kutu Rontken ba0 Y
01 

cuktır. Bak lıt. Vakıflar Dir. ilanlarına. 

Mensucat-.Elbise-Kundura-Ç maşır v.s. 
------------------------------------ ----

Eskişehir Vilayet Daimi Enciimeninden: ~8 ~1 J 
Memleket ha5tanesiıı~ lüzumu olan 220+ tSO eı J11ııl 

ve boz renginde 2,5 kilo sıkletinde Sümer Ba k 
11

..,i O 
60 adet battaniye 14.11.938 tarihine müsadif pazorte 0ııı\$ 
saat 15 te pazarlıkla mühayaa edılecektir. Teminatı ,~;>\ 
kate 36 liradır. Pazarlık yrvmi mezkı1rde makafll1 

toplanacak daimi encümen tarafından yapılacaktır· 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: ı:ıı•ıı' 11 tı 
M. bedeli İlk teminatı Kırdır s"' 

Cinsi Azı Çoku lira kr. lira kr. tarihi gürıii si t4 <' 
Saten 360 450 metre 1 10 37 25 14.11.38 paı•rt:ib'ııd;/ 

Kız öğretmen okulunun ihtiyacı olan satenin 2. ıt.!38 ~~ttıll il' , 
pılan kırdırmasına talip çıkmadığından kırdırmanın bu tarı ı!l ,ı-; ,/} 
10 gün daha uzatıldığından yukarıda yazılı güa ve ııaatt•etlıııe~ 
teminatlıırile birliltte komi yona gelmeleri ve şaraitı öğ' oııt· 
yenlerin de her gün okul idaresine baş vurmaları ilan °10 

1 ~ . . . -:' 
,ıııı 

327 m. elbiselik kumeş ile 77 m. paltoluk kuoıaf 
Bak ist. Ziraat Mektebi SAK ilanlarına. 

tı 

d 
b 
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11 lkinoit9f1'in 1938 

~yat: Boşaltma· Yükletme ve s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma Komisyonundan: 

tı .Eakişehir Tayyare A. dan Eskişehir fabrikası Dil iki 11aç hanga· 
d lla naklinin 24.10.938 tarihindeki eksiltmesine talip çıkmadığın
blll Yeniden, kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. Muhammen 
edeli 30362 lira olup ilk teminatı 2277 lira 15 kuruştur. Eksilt· 
~eıi 21.1 l.938 pazarteı\ günü aaat 15 de M. M. vekalet\ satın 
'illa komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameıi 152 kuruşa alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanunda 
~~•ıh vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
•tinden bir saat evveline kadar Ankarada komiıyona vermeleri • 

~este, tahta ve "'aire 

••• 
tı 1000 m. 3 Kereste ahnacaktır. Bak lnhiaarlar U. Müd. ilinla-

lll, 

~rukat Benzin-Makine yağları.v_!:. 

Eıkişehir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Eıltişehir hava ve kara birlikleri için aşağıda cinı ve miktarları 
}•tıh üç kalem mıhrııkat ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
.\ ~ksiltmeleri hizalarında yazıla gün ve ıaatlerde Eskişehir Levazım 
ll:ıırliğinde Sııtınalma Komisyonunda yapılacaklar. 
Şartnameleri ayn ayrı olup hergün komisyonda görülebilir. 

b' isteklilerin hizalarında yııulı gün ve aaatlarde teminat makbuzlarile 
l~tlikte mezkOr komisyona gelmeleri. 

S 
de gün ve saatları Muvakkat Tutarı 
••t teminat 

Lira Kr. 
62 00 

150 00 
44 00 

lS Perşembe 17-11-38 

~6 ,, 17·11·38 
6,30 ,, 17-11-38 

Lira 
825 

2000 
576 

Kilo 

15000 
100000 
36000 

Afyon Belediyesinden: 

Ci1ısi 

meşe kömürü 
kriple ,, 
çam oduDu 

b Belediyeye aid elektrik santralınm altı aylık ihtiyacı ıçın mu
b•Yaa edilecek olan 45 ton motörin ile 1500 kilo vakum yağının 
~u ıı~a ~adar vuku bulan münakasasında talibi çıkmadığından 
"'Jfıyetm pazarlıka bırakılmaıına karar verilmiştir. isteklilerin 
trgüo Afyonkarahisar Bele<:liyeaine müracaatleri ilin olunur. 

lstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

k· Askeri okullar için 4577 kilo benzin, 1742 kilo vakum, 492 
ııı~lo valvalin, 392 kilo gres, 180 kilo gaz 16.11.938 çarıamba gü 
lı~ ıaat 15 de Tophanede lıtanbul iv. am. sa. al. ko. dan pazar· 

la alınacaktır. 

Anı:ara Levazım Amirliki Satınalma Komisyonundan : 

Ankara birlik ve müesseseleri ihtiyacı olnn 35 bın kilo 
:t.'Şe mangal kömürünün açık eksiltmesi 22.11.938 saat 15 
c Anka a levazım amirliği satmalma komisyonunda .. yapıla
Caktır. 

Muhammen bedeli 2110 lira ilk teminatı 157 lira 50 ku· 
:Uştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Kanuni vesika vo 
ernınatla belli vakitte komisyonda bulunulması. 

~eferrik 
İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 

•I Müdüriyet motörleri içio açık eksiltme ile 45 kalem malzeme 

t •n•cakhr. Muhammen bedeli 1543 lira 12 kuru.tur. Yüzde 7 5 
trı:ı· , 

"- •nah muvakkateyi yatırdıklarına dair makbuz veya banka 
,/ktublarile 29 teşrinisani 938 sah günü saat 15 te Galatada De
._•~ ~İ~areti müdürlüğüne ve şartnameyi görmek istiyenlerin de 

durayet idare şubesine miracaatları ilan olunur. 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden 

ltı Kasa imalinde kullanılmak üzere 13 kalem saç vesair 
d alıeme açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen be-
clj 849,lira 94 kr., teminatı muvakkatesi 63 lira 75 kuruştur. 

&aa Eksiltme 25.11.~38. tarihine mü~adi~. cuma . günü sabahı 
~k ~ 10 dadır. lsteklılerın şartnameyı gonnek ıçin her gün 
ttı ıltmeye girmek için de muayyen gün ve aate teminat 
ttl akbuzlari]e birlikte fabrikada müteşekkil komisyona gel-

eleri. 

.., Pendik Bakteriyolojt Enstitüsü Oirek.törlüğ"ünden: 
11"•L t . A • b .• "· emınat zamı ta mını 

rni'ktarı kıymet 
lira it. lira k. 
91 88 1225 00 

Azami Azami 
kilosu aded 
4900 70 

'-ıı 1- Yukıırıda gösterildiği üzere danalar açık 
fhır. 

Cinıi 

Yerli Dana, yerli 
Kırım, yerli Mon
tafon, yerli Si-

mental Danası. 
eksiltaeye konul-

t,:-- Açık eksiltme 28-11-38 pazarteıi günü saat 14 te latanbulda 
~'ac aloğlunda emici Düyunu Umumiye yanandaki yüklek mektebler mu· 

3beciJiğinde yapılacaktır. ~it - işbu açık eksiltmeye girmek isteyenler hergün Pendikte mü
ttıı:" nıüdüriyetine müracaatle şartname•ini rörebilirler ve eltailtme 
~- ilde 2490 ıayıla kanunda yazılı şartlar dahilinde ve muayyen o
~t ~Gn ve saatte temiutlarile sözü reçen muhasebecilikte teşekkül 

" Pendik bakteriyoloji enstitüsü •atınalma komisyonuna relmelerı. 

MONAKASA GAZETESi 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Orman Koruma Genel Komulanlığ! talimgahı ihtiyacı için 
1600 adet kılıflı matra pazarlıkla mühayaa edilecektir. 

Eksiltmesi 15 ikinciteşrin 938 sah günü saat 10 da ya
pılacaktır. 

Evsaf ve şeraiti görmek isteyen Galataıle Mumhane cad
desinde Alemdar h ınında Genel komutanlık an barındaki sa· 
tınalnıa komisyonuna müracaat edebilirler. 

fıtaabul Levazım Amirliti Sahnalma Komisyonundaa: 

LV. eşya ve teçhizat anbar1 için 2500 aded çuvalın pazarhkla 
ek•iltme•İ 18.11.938 cuma günü saat 14 de Tophanede Lv. amir· 
liği satınalma komi•yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1025 li· 
ra, ilk teminatı 76 lira 88 kuruttur. 

• • * 150 adet tahta ıskara 12.11.938 cumartesi günü saat 11,30 
da Tophanede Lv. amirliği Hbnalma komisyonunda pazarhkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 600 lira, teminatı 90 liradır. Nümuneıi 
komiıyonda görülebilir. 

• • • 
JO ton nı1ad11 alınacakhr. Bak: P.T. T. Lvz. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

E•kitehir Çifteler Haraaı Direktörlüğünden: 

Hara ihtiyacı için •eksen bin kilo kuru bakla 2.11.938 ııü
nünden itibaren kapah zarf uaulile eksiltmeye konmuştur. 

Baldanm muhammen bedeli 10400 lira olup muvakkat temina
tı 780 liradır. 

İhale 17.11.938 perşembe günü saat 15 te Eıkişebirde veteri· 
ner direktörlüğünde yapılacekhr. 

lıtekli~erin 2490 ıayıh kanun ahkamı ciairesinde teklif mektup· 
ların1 belli günde uat 14 e kadar komiıyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameyi görmek isteyenlerin Mahmudiyede Hara E•kite· 
birde veteriner direktörlerine müracaatları ilin olunur. 

• 
Bahkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

Susığırlık garnizonu hayvanatı için 26.10.938 ırünü kapsh zarf 
la ekıiltmeğe konulan 210 ton yulafa verilen fiat pahalı görül
düğünden bir ay zarfında intaç edilmek üzere pa:arlığa buakıl
mıştır. ihalesi 22.11.938 salı günü saat 11 de Balıkesir Kor Sa
tınalma komisyonunda yapdacakbr. Muvakkat teminat 866 lira 
25 kuruştur. Talıplerin meskiir gün ve saate komi•yona gelmele

ri. 

Balıkesir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde n 

Kanunevvel 938 tarihinden itibaren 31 Mayıı 939 tarihine 
kadar alınacak altı aylık 5940 lira 48 kuruş muhammen bedelli 
ve 72800 adet ekmek 4.1 l.938 tarihinden itibaren 15 gün müddet
le ve kapalı ı:arf usulile münakasaya konulmuş olduğundan ek
meği vermeğe istekli olanların şerait öğrenmek için her gün ce· 
za evi müdürlüğÜne baş vurmaları ve yüzde yedi buçuğu niabe · 
tinde m:::I aandığına J atıracakları 445 lira 54 kuruıu havi temi
natı muvakkate makbu:ı:larile ihale günü olan 19.) 1.938 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 10 da müddeiumumilik daireıinde 
müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

• * * 
28 ton yulaf alanacaktır. Bak: İıt. Beled. ilanlanna. 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Muhammen lık 
bedeli teminat 

Cinsi Miktarı Lira L. K. İhale günü -----Rontken filmi 85 Düzüne 490 36 75 29.11.938 Sah 
,, Banyosu 30 kutu .aat 15 de 
Gureba Hastahanesindeki Tıp Fakültesi Radyoloji enstitüsüne 

lıizumu olan yukarda cins ve mikta11 yazıh filim vesaire açık 
eluiltmeye konulmuştur. İhalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 
Vakıflar Batmüdürlüğü binasmda toplan.an komİ•yonda yapıla· 
caktır. Şartnamesi lıer gün Levazım Kaleminde görülebilir. (8313) 

' 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- 7.11.938 tarihinde ekıiltmesi mukarrer (2;)00) lira muhammen 
bedelli ( 10) ton nişadırın eksiltmesi 18.l J.938 tarihine müsa
dif cuma günü saat (15) de yapılmak üzere (10) gün müddet
le temdit edilmiştir. Muvakkat teminat 150 liradır. 

2- İ•teklilerin muukkat teminatla kanuni vesaiki hamilen mez
kur rün ve saatte Ankara P.T.T. Umum MD. lüğii binasında
ki Sahn Alma Komiıyonuna müracaatları, 

3- Şartnameler Ankarada P.T.T. Lnazım ve lstanbulda Kınacı· 
yan han üçüncü katta P.T.T. Levazım ayniyat 'ubesi MD. Lü-
klerinden parasız verilir. (4741) (8289) 

:ı D.D.YoLLARı isLETME u. MuouRLUGÜNDEN 
1 • 

======::;;;====~=======..:.;;=::;::..==.::= 

Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre mik' 
abı me.ıe tomruk 29.11.938 Sah g6nü Hat 15,30 da kapah ı.arf u
ıulü ile Ankarada İdare binuında satın alınacaklar. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ııün saat 
14,30 a kadar Komi•yoo Reislığine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 200 kurut• Ankara, Eskişehir, lzmir ve Haydar-
paşa veznelerinde ıatılmaktad11. (8204) 2-4 

Sayla S 

1- İdaremizin Samsun fabrikası ıçın şartnameıinde ya· 
zılı ebat ve evsafta olmak üzere 1000 metre mikabı 
kereste pazarlık usulile satın almacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher M3ı 37.50 lira ve muvakkat 
teminatı 2812.50 liradır. 

IH- Eksiltme 18.XI.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 14,30 da Kabataşta Levazım qe Mubayaat Şu· 
beıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 1.87 lira bedel mukabi!iode sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8328) 1-4 

• • • 
Muhammen B. 
belleri tutarı 

y. 7.5 
teminatı Eksiltmenin 

L. K. ıekli saab Cinsi Miktarı 

Tahta ışleme 4 kalem 
tezgahları 

Dingil ve te- 16 adet 

L. L. 

1 l75 88 13 aç. ek. l5 

8 128 9 60 pazarlık 16 

kerleği 32 " 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde 

tahta işleme tezgahları ve tefarruatı ile taahhüdünü ifa 
etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mucibince alına
cak dekovil arabalarının müstamel 16 adet dingil ve 32 
tekerleği hizalarında yazılı uıullerle eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi-
zalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 14 XI.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalaranda yazılı saatlerde Kabataşta LeYazım Ye 
Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (7989) 4-4 

• •• 
Muhammen Bed. 
beheri tutarı M. teminatı Eksilt· 

Cinsi Miktarı L. K. L. K. L. Kr. me saat - --Emme basma tulumba 11 ad. 200 2200 165 15 30 
Hortum 455 met. 1 30 671 50 50 36 16 

1- Yukarıda yazılı 11 adet e:ııme basma tulumba .ile 
455 metre hortum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza-
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 18.Xl.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye saat· 
lerde yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8053) 3-4 , ______________________________ ......_ 

1 İstanbul Belediyesinden: 

Silivri boğa deposuna lüzumu olan ve beher kilosuna 
beş kuruş 50 santim bedel tahmin edilen 28000 kilo yulaf 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 1 l5 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbu• veya 
mektubile beraber 18-11·938 Cuma günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende! bulunmalıdırlar. (8057) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektep için beher metresi 410 kuruı tahmin edilen 327 met· 
re elbiıehk ve keza beher metresi 455 kuruş tahmin edilen 77 
metre paltoluk kumat açık eksiltme •uretile mubayaa edilecek· 
tir. Eksiltme Beyoğlunda Karlman Pasajı kart••mdaki Singer 
Apartmanı 2.ci katında Liseler Muhaıebecilitinde toplanan komi•
yonda 28 11 938 Pazartesi güaü saat 11 de yapılacaktır. iıteklile
rin şartnamede yazıh vesikalardan baıka bu gibi kumat tacir 
veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret odası veaikHi· 
le, ekıiltmedesa bir saat eYvel Liıeler Muhuebesi vezneıioe yab
racakla11 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuzu ile birlikte ek
siltme uatinde komisyona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi 
her ııün mezkur muhaaebecilıkte görüp öğrenmleri. (8318) 1-4 

Bnst.ldıit 7er: ARTUN B•tmeft 
c.d.et Bili~ .-.. Ne. ıc 
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Turqu e • 
atıon st 

Ata ür , le Chef et le Createur de la Republiqu urqu n'es plus 
Par un communique officiel, le gouvernement a aviıe, hier, la Nation d'une nouvelle conıternante : 
Atatürk, le Chef Venere et le Createur de la Republique Turque n'est plus ! 
Quoique !6 dernier bulletin sur l'etat de sante de l'lllustre malade avait deja fait prcsager cette fin triste, la nouvelle ne manqua paı de prodt1 ir" aJe in nen~e:emotioa. 
Aucune perte ne peut etre comparee a celle que oous subissons en cette heure tragique. Car, en Lui la Nation pcrd ııon ıeulement •on plus Valeureux Fils, mais 

son Sauveur et son Guide. 
L'humnnite entiere pleure sa perte cruelle, Atatürk etant le symbole de Renova~ion et de Pacification. 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Cautio11. Lieu d'adjudication et du 
provisoire Cahier des Cbargeı Objet de J'adjudicatioo Mode Prix 

d'adjudicat estimatif Jours Heure 

-----------------·-----------~ ----
A) Adjud cations au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publies-Materlel de Conatruetlon-Cartogrephle 

Rep. bat. pcnitencier a Torbali. 
Conatruction paves : 1500 m2 
Rep.ııration toiture de la batiısc 2 me ecole a 

Tire . 
Construction bat. douane iı Gurcubula~ (cah. 

eh. P. 1003) 
Travaux de faieııcc aux vesp siennes de la 

bfıtisse Dir. principale. 
Conetruction maison pr. aıguilleura et trav. de 

caaalisatioa et inııtallation d'eau aux ııtations 

llkkusu, Çıftekabve, Karapınar, Cumaovuı, 

Umurlu et Saglık. 
Con.t. de 10 dalots d'un m. et 1 de 3 m. et 

constr. variante s 'r{)ute Sam&un•Bafra (cah. 
eh. L. 8.11) 

Achevement constr. k:onnl: gouvernemental 
Marmaris. 

Constr. un tunnel ouvert en maçonncrie au 
kim. 676 de la lii'ae ferree de Sivas-Erzu
rum, constr. baraques d'ouvriers aux kim. 
667,671 et 674 et constr. 5 viaduc au pont 
sis au itim. 720 (cah. eh. L. 9,65) 

Constr. k.onak gou•ernemental a Inegöl (une 
partie) (cah. eh. P. 75) 

Publique 1095 38 
,, - -

" 
2567 67 

Pli cacb 200684 47 

Gre a gre 80 -

Pli cach la p. 3000 -

,, 136764 94 

Gre a gre 15018 57 

Pli cach 193000 -

" 15000 -

Oir. Trav. Pub. Izmir 29-11·38 11 --
Vlllage Nahiye Cumaova 16-11-38 
Vi6ayet lzmir 28-11-38 11 -

11284 27 .. Trab21on 30·11-38 15 -

- - Dir. Principale Douanca lstanbul 14-11-38 10-

225 - 8 eme Exploit. Ch. Fer Etat bmir 5-12-38 16 -

8088 25 Vil. Samsun Dir. Trav. Pub. lıt. 1-12-38 16 -

• lzmir et Ankara 

1126 40 Dir. Trav. Pub. Muğla 18-11-38 15 -

10900 - Min. Trav. Pub. 2811-38 15 -

1125 - Oir. 
" • Bur1a 7-12-38 16 -

Produits Chimiques et Pharmaeeutiques-lnstrumenta Sanitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

Filmı Roe11tg-en: 85 douzaine- bain: Roentgen Publique 490 -
30 boites. 

Films Roentgen : 213 douzaiııeı bain : .. 1174 55 
Roentgen 40 boites- et enveloppes: 2280 p. 

Produits pharmaceutiques : 122 lotı Pli cach 6000 
n n et iastruments de dia· Publique 2853 -

gnoııtic : 152 lots 
Instrumentı de diagnoıtie : 100 lots. Publique 636 55 

• pour laboratoire : 12 lotı (cah. Pli cach 116 529 
eh. P. 583) 

Outils et İll8truments mcdıcaux: 14 lots Publique 3046 -
Sulfate d'aluminium: 40 t. Pli cach. 10000 -

Eleetrieite-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

L'art. 10 du calıier deı charges d'adj•dica· 
tion concernant les 22 appareils de T.S.F. 
a ete supprimc. 

Habillement - Chaussuras - Tissus - Cuira 

Toilo cotile: 70 m.- couverture en laine: 14 
p.- toile p. capote : 20 p.- chaustettes en 
laine: 14 paire- pantoufles: 14 paire 

Etoffe pr. costume: 327 m.- id. pr. paletots: 
77 m. 

Publique 

• 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-TapiHerie ete. 

Lits en fer: 14 p. Publique 

Bois de Construetion, Planehes Poteaux ete 

Chıırpente: 1000 m3 (cah. eh . P. 187) 
Bois de constr. de diff. natureı et dimensionı: 

60 lota 

Gre a gre le m3 37 50 
Publique 2408 93 

Combustlble Carburant-Huiles 

Benzine : 4577 k.- Vacoum : 1742 k.- Val
valin : 492 k.- Craiue : 392 k.- P~trole : 
180 k. 

Benaiae: 29135 k. 

Divers 

Cracboirs verres, couteaux, fourchetteı, as
sietteı, cuillers, carafe1 pota de nuits braD· 
cards ete. 

Amidoa: 10 t. (aj) 
Gourde avec bousıe: 1600 p. 

Grillcs en boiı: 150 p. 
Sacs en canevaa: 2500 p. 
Ficelle mince: 8000 k. 
Ciment: 100 t. 

Caaeva~: 20000 ın. (aj) 
Liquide pr. peinture: 3000 k. 

--

Gre a rre 

Pli cach. 

Publique 

Gre a rre 

" 
" PJi cach. 

PubJique 

• 

6700 -

- -

2000 -

- -

600 -
1025 -

7040 -
1800 -

3000 -
3750 -

36 75 

88 ıo 

450 -
213 98 

47 75 
7076 45 

229 -
750 -

126 83 

2812 50 
180 67 

502 58 

- -

150 

90 -
76 88 

75 -

225 -
2 :H 25 

Oir. Vakoufa lstanbul 29-11-38 15 -

• 29-11-38 15 

.. 28-11·38 15 -

" 28-11-38 15 

,, 29-11-38 15 
Com. Ach. Minilt. Def. Nat. Aok. 9-12-38 11 -

Com. Ach. Command.lst. Findikli 26·12-38 14 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-11-38 ıs 

Denizbaok Succur1ale Istanbul 

Vilayet Samnn 21·11-38 13 

Com. Ach. Oir. Ecole Agricole lıt. 28·11-38 11 -

Vilayet Samsun 21-11-38 14 -

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 18-11-38 14 30 
Com. Acb. Int. Marit. K.paşa 28-11-38 11 30 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 16-11-38 15 -

Com. Acb. Oiv. Lüleburrn 28·11-38 15 ..L 

Vilayet Samıııun 21-11-38 13 

Dir. Economat PTT Ank. et lat. 18·11-38 15 -
Command. Gen. Prot. Forcta Ga- 15·11-38 10 -

lata Rue Mumhane Alemdar Han 
Cam. Ach. lntend. Jst. Tophane 12.11-38 11 30 

n 18-11-38 14 
Dir. P.T.T. 1.t. 29-11-38 15 -
9 e•e Exploit. Ch. Fer Etat 26-11-38 10-

a Sirkeci 
Min. Fin. Depôt Arcbiveı Dol.bahçe 14-11-38 15 -
Com. Acb. Min. Def. Nat. 28·11-38 11 -

(rectifie) 

iciels • 
vıs 

Du Ministere des Travaux 
Publics 

L'adjudicatioo de 25 appareilı telephooiques, de 4 

ceotrales de 10, de 5 ceotrales de 5 et de 20 nuıne· 
rateurs d'une valeur estimative totale de 2875 lil1t; 
aura lieu, sous pli cachete, le Lunôi, 19 Decembre 9 
a IO heures 30, par devant la Commission des adjudica· 
tions qui se reunit a la chambre de la Direction de Ma· 
teriel, au Ministere des Travaux Publics a Ankara. 

Le cautionn~ment provisoire est de 215,63 livres. 
On peut se procurer gratuitement le cahier des cb~r~ 

ges et details a Ankara aupreı de la Direction de Materıe 
du Ministere des Travaux Publıcs. 

Les interesses doivent remettre, le meme jour juıqu'i 
9 heures 30 a notre Commission, leurs offres en aıeıne 
temps que le cautionnement proviıoire et les certificat; 
signales dans le cahier des charges. (4586) (80Z7) 3-

Cumartesi 12-1 t-938 

Katod elektrolit bakır (Aıılc . Fabr.) .:\'• 830 
Demir köprü inş. (Nafıa Vek.) .\~ 830 
Gn ya~ı (Ank. Lvz.) .ı\! 855 
Kadıköy telefon santral binası tamiri (Ist. Tele fon Müd.) ,\-:. 863 
Sivil tayyare meydanının menfez ıularından kurumak için pre inŞ• 

(İzmir Nafıa Müd.) .:\! 866 
Kelepçe ve kilid (lst. Jandarma SAK} .\~ S64 
Stok tamir malzemeıi (Gümr. Muh. Genel Komut.) .ı\' 866 
Ara i pliğı, parafin ve patiska (Tophane Lvz.) .\! 876 Lise'i 
Dolap, muallim masası ve kürsü ile talebe sırası (Gaziantep 

Müd.t .\~ 876 
* Boynuz, kemik ve paçavra (Pendik Beled.) .\~ 877 

Pazar t 3.11.938 

Dalama ve Karahayat köylerinia şehir planlarının tanzimi 
Nahiyesi Dalama Köy Muhtar.) .,! 874 

Samedi 12-1 1 ·938 

Cuivre electrolite (Fabriques Milit.) No. 830 
Constr. pont metallique (Miniııtere Trav. Pub.) No. 830 
PMrole (lnt. Ank.) No. 855 
Rep. bat. centrale telephonique (Dir. Telephones lst.) No. 863 " 
Constr. perrcs pr. empecher l'envahisıement des eaux (Dir. 'fr• 

Pub. lzmir) 866 
Menottes avec cadeaas (Cam. Ach. Gendr. lıt.) No. 864 f,66 
Materiaux stok (Cam. Ach. Command. Surveil Douu. lıt.) N°· 
Fils paraffiae et batiıte (lnt. Tophane) No. 876 876 
Arırıoire, table, chaiıııe pr. professeurs (Dir. Lycee Gaziantep) N°· 
Os, corH et cbiffon (Municipalite Pendik) No 877 

Dimanche t 3- ı 1-938 
. v·ıı·f Dre11ement pi n des vıllages Dalıma et Karahayıt (Moıııhtar 1 

Karabayıt) No. 874 

Pendik BelediyHindea : 13e· 
Belediyemiz sınırı içinde sahibleri tarafından atılacak ve ~-· 

lediy• vesaitile çöplüğe nakledilecek llemik, boynuz ye paÇll 611a 
ları bir sene middetlc yeni 14.11.938 l'Ününden 13.ıt.939 g 
ak,amına kadar satılacaktır. . . 1 .~ 

Muhammen kıymetı 150 liradır 12.1 .938 tarılnnden 2.l •fı'. 
tarihine kadar 21 ııün müddetle açık arttırmaya konulmuş ~e 1 ıO 
le ııünü olaa 2. l 1 .938 gününde talip çıkmadıA-ından arttı~rıı• 0,,a 
ııBn müddetle uzatılarak kat'i ihalesi 12. 11 938 cumartesı ! ,a· 

~ .ı:;.O 
1aat 10 da Pendik Belediye daireainde mütetekkil Daioıı 
men huzurunda yapılacaktır. ııat 

Talip olarak % 7,5 teminatı muYakkate makbuzlarile lDe~tJ" 
gün ve aaatte Pendik Belediye dairesine müracaatları 
olunur. 


