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Gün Saat 

4') Mü na kasalar 

hı 
~Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harıta 
b, ~ 
~ 0 

ul binasının dış kıımı sıntılmuı 
~t~l~~utköy Küçükay.az.uıa ıok . 25/51 No ~ı evin tamiri 
Q. .•~ lllÜz.eai pençerelerine demir parmaklık yep. 
ı\ı fırı kazuı mrk. yap. hükOmet konağı inş. 
l,~~•ııı kuabaaımn halıhaz.ır harituı tanzimi (temd) 

paz. 

" ,. 
kapalı z. 

, "·l<arayakuplu arasında ta~ ihzarı münakausı 
I •rfıaazar edildi 

~ Klinik •e İspençiyari al at, Hastane Lev. 
~ltb 

0ııat dö aud: 50 t. kapalı z. 

~lrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

211 73 
310 50 

20005 44 
1600 

7750 -

15 90 
23 29 

1504 -
120 -

581 25 

~'td"P•ı• aok. h.,ı, ko'ö<ile. tadiU (temd) 

~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

pu. - - yüzde ıs -

'ı'c1, 
~~ ta bezi ve ip 

f A.b"dııra: 10000 ad. 
~1 

bezi: 200 m. kefenlik amerikan bezi: 1500 o. 
111•ııııba önlük: 24 tane 

~•kı~at-Boşaltma-Yükletme s,., 
ı·" depo.una relecek kömürlerin tahmil ve tah
'Yesj (temd) 

~enzin, Makine yagları v, s. 
~~· -
J.t. 111

' yatı: 350 teneke 
o ~t: 54 t. 

dı.ı!l: 72 t. 

~ '11,.,· 
~h,· 1Ç•: 11000 m. 

paz. 183 
kapalı z. 44000 -
aç. eks. 

aç. eks. 

aç. eks. 

" ,, 

paz.. 

875 -
4320 -

1595 
tı: 9 t . 15'45 - 40 t. ı ·ı SO - 12 t . 16 60 ve 7 

~. 17 70 

S1~~Ponc: 3450 k. - alçı: 15525 it ·reçine: 15525 k. ,, 
13Q

0
P Çember makinesi: 4 ad.-çelilt ~iltlop: çemberi " 

&el t: Termograf: 13 ad . - higroanf: 13 nd. ,. 
edıye h . . . . l 1c· • 1 '-r a z.oa nnesı ıçın ra:r.oıı: ıma ma ınesı: aç. eıı;s . 
'd. • . d ld ,_ k" . . 1 d . 
~ flfo o urma111. ma ınesı · a . - ıışe yı • 
l. •Y•bilecek makine1i: 1 ad. • uit karbonik ima-

•
~lle •ahıuı cihaz: 1 ad . - kapaül: 500000 ad. 

1\ ıh . 5 
u1ltl • 10000 ad. 
~t ıııotörü ile pompa: l ad. 

• t•~ıına otemobili: 1 ad. (temd) 

~t~lk 
S -.!....... Zahire, Et, Sebze v. s. 

t~tl'l~: 50 t. (şart. 300 kr\ (temd} 
t~'-1 ek Cezaevi için (1 ıenelik) 
~ tk: 79,3 t. - sığır eti: 12,2 t . - udey11t: l,7 t. 

~-~0'11J.n eti: 800 k. 
Sııı. ır 0 tu: 175548 k. 
l' Clt t • 
il~ ' ı: 8400 le. (temd) 
s'tı ey.~: 5 t. 
~ t •ti: 4600 k. 

"•it: 17 3 •. t. 
~ .. 24 t . 
~u, eti: 7 ,5 t. 

~Nlüzayedeler 
4 • 
~ l•ıe, biaelt otomobili, aliminyum varak, kun-

~111 lir- kalabı v. • · 

l·t:\ !tayın ve kavak odunu: 786 m3 
t~~ e: 200 ad. 
~,~~it Parçası: 6 t. - yemek artıR-ı: 9 t. 
t,~~1 otomobili: 1 ad. 
~a,: dııba anlr:uı: 20 t. 

Ot k•ınyoneti, Berliye, Buik, Linıolen markala 
D. 0 

.. obil, bisiklet ve ıtaotosiklet 
•tı 

~barsak ... 

kapalı z. 15000 
aç. ekı. 3200 -

aç. ekı . 

pu 

pa:r.. 
aç. eks. 

" ,, 
., 

aç. art. 

2369 90 
2352 -

ıı5o -
1730 -
2400 -
2625 

., beh . m3 6 
beb . O 60 

aç. art. 540 

" paz. t. 9 -
aç. art. 

13 73 
3300 -

49 50 

17 -

65 62 
324 -

119 62 

1125 
340 -

4125 -

355 48 
176 40 

86 25 
129 75 
18 ) -
196 87 

186 -

40 50 

27 

Durg-utbey Muhtarlı~ı 
latanbul Belediyeai 

" 
Beşiri Kaymakamlı~ı 

Alaçam Nahiye Beled. 
Kocaeli Villyeti 

D.D. yol. H paşa 

Selimiye Aık. SAK 

15·5·38 
16-5-38 
16-5-38 
25-5-38 
17-5-38 

2-6-38 

16-5-38 

İstanbul Belediyesi 16·5·38 
Orman Gen. K. SAK Aak. 27-5-38 
lıtanbul Belediyesi 27·5·38 

Devlet O. yol. U. Müd. 16·5·38 

Lüleburgaz Elek. Şir. Müd. 24-5-38 

" 24-5-38 
Silifke Jandar. Ok. Komut. 21-5-38 

Tophane Lvz. SAK 
inhisarlar U. Müd. 

" ,, 

" Adana Bel~diyeıi 

Ankua ,, 
lstanhul Belediyesi 

16-5-38 
1-6-38 

1-6-38 
3-6-38 
2-6·38 

30-5-38 

24-5-38 
27 5-38 

Kırklareli Tüm. SAK ~5-5-38 

,, C. Müddeiumum. 21·5-38 
Silifke Jandar. Ok. Komut. 21-5-38 

Tophane Lv7.. SAK 
fzmir Lvz. SAK 
Deniz ,, 
Ankara ,, 

,, 

" ,. 

., 

" 

lıt. Gümrükleri Başmücl. 

16-5-38 
20-5-38 
14 -5-38 
28-5-38 
27-5-38 
27-5-38 
28-5-38 

16-5-38 

Kırklareli Orman ld. 21-5-38 
Lüleburgaz Elek. Şir. Müd. 24-5-38 
l.st. Bölge Sanat Ok. AEK 26-5-38 
lıtanbul Belediyesi 14-5-38 

.. 18-5-38 
Ankara Defterdarlığı 26-5-38 

Ankara Kasabları Cemiyeti 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fan iç sayifelere müracaat: ediniz ı 

12 -
14 -
14 -
15 -
11 -

15 -

15 -

14 -
15 -
14 -

10 
10-
15 -

14 30 
l4 -

15 -
14 -
14 -
15 

11 -
14 -

16 -
12 
15 -

15 -
15 -
11 -
12 
14 -
13 -
11 -

13 -

12 -
10 -
14 -
11 -
14 -
15 -

a) MÜNAKASALA 

inşaat . Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit 1 

Alaçam Nahiyesi Belediye Reisliğinden: 

Tahminen 40 hektar meskun 40 hektar gayrimeskun kı
sımdan ibaren Alaçam nahiye merkezinin 1: 1000, 1: 500 
1: 2000 mikyasındaki halihazır haritalarile Alaçam sahile 
kadar takriben 2 kilometre tul ve 200 metre genişliğin
deki takriben 40 hektardan ibaret güzergahın 1: 1000 
mikyasında ki haritası 16.4 938 tarihinden 7 .5.938 tarihine 
kadar 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmışsada talib zuhur etmediğinden münakasa 10 gün 
uzatılmıştır. 

Meskun kısımların beher hektara 24, gayrimeskun kı

sımlaran beher hektarı l 1 ve güzergah haritasının beher 
hektarı 5 liradır. 

Bedel muhammen 1600 liradır. Muvakkat teminat 120 
liradır. 

Münakasaya girmek istiyenlerin bu işi yapabileceklerine 
dair nafıa vekalet;nden alınmış ehliyet vesikalarını ibraz 
etmeleri şarttır. 

Haritalar nafıa vekaletinin 13.3.938 tarih ve 29 sayılı 
hükümleri dahilinde yapılacaktır. 

Yaptırılacak kısmın hudud krokisile ıartoame ve tefer
ruatı Alaçam Belediyesinde görülebilir. 

Müteahhidinin istihkakı 938 finansal yılı bütçesinden 
ödenecektir. 

ihale Alaçam belediye encümeninde yapılacaktır. 
Taliblerin ihale günü olan 17.5.938 tarihine rastlıyan 

salı günü saat 11 de Alaçam belediye encü ueninde ha
zır bulunmaları lazımdır. 

Beşiri Kaymakamlığından: 

Beşiri kazası merkezinde yeniden yapılacak olan 20005 
lira 44 kuruş bedeli keşifli Hükumet konaiı inıaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme günü 25 mayıs 938 çarşamba günü saat 15 
te tesbit edilerek Beşiri Kaymakamlık makamında yapı
lacaktır. 

İsteklilerin evrakı fenniyesini Siird Nafıa Müdürlüğün· 
de Beşiri Kaymakamlığından okuyabilirler. 

Muvakkat teminatı 1504 liradır. 
İsteklilerin Resmi Gazetenin 7.5.936 günü ve 3297 sa· 

yılı nüshasında çıkan talimatnameye göre vesikalarını ha· 
zırlayıp 2490 sayılı kanur un 32 nci maddesi mucibince 
teklif mektublarım yukarıda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine gönderilmesi. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. 

Kocaeli Vilayetinden : 

t 6.5.938 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf uıulile 
ihale edileceği ilan edilen lzmit Karayakuplu yoluna ge· 
tirilecek 5023 lira 36 kuruş keşif bedelli taş işinden sar· 
fı nazar edilmiş olduğu ilan olunur. 

Durgutbey Muhtarlığından : 

Köyümüz ilk okul binasının dış kısmı pazarlık suretile 
sıvatılacaktır. ihalesi 15.5.938 de yapılacaktır. Talihlerin 
belli gün saatte 12 de köy konağında bulunmaları ilan 
olunur. 

• • • 
Paşabahçe fabrikasında yap. kargir ve 

tinat dıvarlarile filitre dairesi inşaatı. Bak: 
Müd. ilanlarına . 

• • • 

betonarme is· 
İnhisarlar U. 

Arnavudköy Küçükaynımn sokağmıJa 25/51 N.lu evin 
tamiri ile inkılap müze i pcrıçerelerine demir parmaklık ya· 
pılması. Rak: 2 nci sahifedeki 1st. Belediyesi ilanlarına. 
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Sayfa 2 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat.:__ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 7750 lira olan 50.000 kilo bilama karbonad 
dö ıud 2.6. 1938 perşembe günü saat l S de Haydarpaşada ıar bi· 
nası içindeki aatınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği veuik rHmi 
gaz:etenin 1.7.1937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında intişar eden 
talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesikası ve 581 lira 25 
kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını eksilt
me sıünü .aat on dörde kadar komisyon reislitine vermeleri la
zımdır. 

Bu ite ait şartnameler Haydarpafada gar binası içindeki ko· 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Elektrik, Havagazı; I' alorifer Tesisat ve Malzem. 

Sclimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Haydarpaşa Askeri haıtarıesinin kalorifer tesisatının 
tetkik ve mevc11d şartnamesine göre kalori zayiat hesa
batının ve radyatörlerde yapılacak tadilatın 15 gün ıçm
de tesbit pazarlıkla bir kalorifer mütehassısına yaptırıla
caktır. 

Pazarlık Selimiye 
alma komisyonunda 
15 te yapılacaktır. 

Askerlik dairesi binasındaki satın-

16 mayıs 938 pazartesi günü saat 

Müracaat edecek mütehassıslarm Nafıa Fen heyetin
den alacakları tasdikli vesaiki ibraz etmeleri şarttır. 

Pazarlık sonunda takarrur edecek bedel üzerinden 
yüzde 15 kati teminat alınacaktır. 

Bu işe aid şartname ve keşif hergün komisyonda gö· 
rülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Orman Koruma Genci komutanlık kıtaları ihtiyac~ ıçm 
10 bin adet çift kundura kapalı zarf usulile ihale::;İ 27.5.38 
cuma günii saat 15 de Ankaruda Yenişehirdc komutarılık 

binasındaki atınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 44 bin Jira, muvakkat teminatı 3300 

liradır. 

ŞartııamelE>r iki lira mukabilinde satın3lına kom is) onun· 
dan alınalJiJir. 

1 teldilerin şartnamesinde yazılı vr. ikalarla beraber tek
lif ınektub!arım ihale saatinden bir ::;aat ev vclinc kadar ko
mi )Ona venm·leri ilan olunur. 

• • • 
Temizlik işleri için yelken beıi ve ip alınacaktır. Bak: 

2 nci sahifedeki 1st. BeJediyc5i ilanlaıırıa . 
• • * 

2 O m. ahçı bezi 1500 m. kefenlik bez ile 24 adet mutamba 
onluk alınacaktır. Bak. ist. Beled. ilanlarrna. 

• 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. İ 
1 

MÜNAKASA GAZETESi 

isteklilerin şartnamesini sıörmek üzere hersrün elektrik şirketi 
miidüriyetine ve ekıiltmeye iştirak için belli gün ve saatte temi
natlariyle belediye encümenine gelmeleri ilin olunur. 

• * • 
72 bin kilo odun alınacaktır. Bak erz:ak ıütununda Silifke 

jandarma okulu Komut. ilanına. 

Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

iki No.lı Dikimevi için 11000 metre kanaviçenin mü
teahhid nam ve hesabma pazarlığa 16.5.938 pazartesi gü
nü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sabnalma 
Komisyonunca yapılacaktır. Tahmin bedeli 1595 lira, ilk 
teminatı 119 lira 62 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vcsikalarile be
raber belli saatte Komiıyona gelmeleri· 

Ankara Belediyesinden: 

Çankaya motör dairesi için alınacak olan bir dizel mo
törü ile pompa onbeş gün müddetle ve kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 15 bin liradır. 

Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine müracaatlerı ve ihale 24 mayıs 938 salı gunu 
saat 11 de belediye enclimeninda yapılacağından o gün 
saat ona krdar teminatlariyle birlikte teklif mektublarını 

belediye encümeninne •ermeleri. 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Belediye ırazozbancsi için (1) yevmiye 5000 şişe imal ka
biliyetinde bir l'azoz imal makinesi, (2) yev111iye 5000 şişeyi dol
durabilecek bir imli makinesi, (3) yeymiye 5000 şife yıkayabile· 

cek bir yıkama makinesi, (4) asit karbonik imaline mahaus bir 
cihaz:, (5) 500.000 adet kapsul "e (6) 5-IO bin fişe açık eksiltme 
ıuretile satın ahnacakbr. 

2 İmil makinesini• muhammen bedeli 750 lira, imli maki
nesinin muhammen bedeli 300 lira, asit karbonik imal mı.kine• 
sinin muhammen bedeli 700 lira, fite yıkama makinesinin mu· 
hammen bedeli 200 lira, bin aJet kapsülün muhammen bedeli 
225 kurut ve fİtelerin belaerenin muhammen bedeli 7 kuruttur. 

3 - Muvakkat teminat mubamtuen bedelin yüzde yedi buçu
tudur. 

4 - Talipler bu malzemenin yalnız bir tanesi veya bir kısmı 
veya tamamı için ekıiltmeye srirebilirler. 

5 - lhaleıi mayıııo 30 uncu pazartesi l'Ünü saat on beşte 
Belediye Daimi EncümeniAde yapılacaktır. 

6 - ŞartnamHi Belediye Yaz:ı işleri kalemindedir. İsteyenler 
oradan par"sız alabilirler. 

7 - Taliplerin ibate ıünü muayyen saatte teminat makbuz· 
larile birlikte Daimi Encümene ıuüracaatları ilin olunur. 

• * • 
4 adet Sikiop çember makinesile 130 ton çelik Sıklop 

alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
• •• 

13 adet termegraf ile 13 adet higrograf alınacaktır. 
Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarıua. 

• • • 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 adet hasta taşıma otomobili alınacaktır. Bak: İst. 
Belediyesi ih'lnlarına . 

Siva deposuna gelecek kömürlerin tahmil, tahliye ve te-
mizlik işi açık eksiltmeye konulmuş i!ledc talip çıkmamış

tır. 

llu tahmil, tahliye ve temizlik işi yeniden Jf).S 938 tari-
hine rastlayan p11zartesi günü <;aut 13 te Kay P.ride işletme 

Komısyoııunda yapılacaktır. 
Bir ton kömtirün muhammen tahmin bedeli 8 ve tah 

Jiye beddi 6 kuruştur. (\Jakinelerdcrı çıkacak kömürler mü
teahhide aittir.) 

İsteklil er 17 lira muvakkat teminat vermeleri ve kamı
ııun tayin ettiği vesika ve beyannamelerile birlikte ayni gün 
VP. aatte 4 üncü işletme komisyonuna müracaat etmeleri la
zımdır. 

Bu i:.c ait şartname ve mukavele projeleri Sivas depo 
miıdürlliğünden parasız olarak dağıtılmaktadır, 

l\\ahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. -
Lüleburııaz Elektrik Şirketi Müdürlüğünden: 

Elektrik fabrikasının seneli&.. ihtiyacı için 350 teneke makine 
yağı açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltmesi 24.5.938 salı günü nal 10 dadır. Muhammen bedeli 
875 lira olup ilk teminab 65 lira 62 kuruştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün elektrik tirketi 
müdüriyetine ve ek1'iltmeye iştirak için belli gün ve saatte bele
diye encümenine ielmeleri ilin olunur. 

* • Elektrik fabrikasının senelik ihtiyacı için 54 ton mazut 
açık eksiltme ile alınacaktır . Eksiltmesi 24 5.938 salı aünü saat 
ondndır. Muhammen bedeli 4.~20 olup ilk teminata 324 liradır. 

1 Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Silifke Jandarma Okulu Komutanlığından: 

Cinsi Miktarı Beher Kilosu 
Kilo Kr. s. 

Ekmek 79300 10 48 
Sığır eti 12200 12 00 
Sade yağı 1700 82 50 
Odun 72000 75 
Koyun eti 800 30 00 

İhalesi 21.5.938 gününde yapılacaktır 
Silifke J. okulunun dört aylık ihtiyacı olan nıevaddı iaşe 

7.5 938 gününden itibaren 15 rün müddetle açık !!ksiltme ıureti
le eksiltmeye konulmuştur. Taliblerin yüzde 7,5 teminat parala· 
rile birlikte yevıni muayyeninde okul knrargahında teşekkül ede· 
cek komisyona müracaatları ilin olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İzmir tayyare kıtaatının açık eksiltme suretile münakasada 
bulunan 8400 kilo kesilmis tntır eti ihtiyacına talip çıkmadığın· 
dan eksiltme 10 gün uzatılarak ihalesi 20 mayıs 938 cuma günü 
uat IS te kışlada İzmir levaı:ım amirliği satmalma komisyonun
da yapılacnkbr. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 2352 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 176 lira 40 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göa· 

t ermek mec buı iyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

m addeleı inde ve şnrlnamesinde yazılı vesikaları ve temi nah mu
vakkateleriyle birlikte ihale İaatinden evvel komisyona müra
caatları. 

13 Mayıs 

• 

Ist n ul Belediyesinden: 
tık 

'.\1 ulıamınen . 13tı 
bedeli ~ 

Arnrvutköyiinde K üçükayazma soka
ğında 25/51 N. evinin tamiri 

lnkilap Müzesi pençe relerine dPmi r 

2ll 73 

parmaklık 310 50 

ı5 t,XJ 

Temizlik işlerine yelken bezi \ e ip 183 
Yukarda muhammen bedeli ri yazılı işleri ayrı _n~; 

pazarlığa konulmuştur. Ev rakları Encümen ks·ık 
minde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen 

1 
.j 

teminat makbuz veya mektubi le beraber 16.5.938 paz'.lrte 
günü saat 14 de Daimi Encümende buluıınıalıclırla r. 

* 
L' k ' U k k" ·· · *k * ğ d b 1 nan talı· ı:. ıt. ı ıı apanı ·opmsu eııar aya ın a u u e 

minen 20 ton ağırlı!!ında e ki ci ubıı 'lrkaz1 satılınnk u 
1 ~ 1 ta ı· 

re paza rlığa konulınu tur. Beher tonuna 9 lirn bede . iı• 
ıniu edilmiştir. Şnrtname"i Levazım Müdtirlüğ iı nde gvr k· 
lebilir. İ stek l iler 27 lırahk teminat makbuz \ 6}n ıne 
tuhilc beraber l 8.S.938 çarşamba günü aat 14 de D

111111 

Enciimcncle bulunmal ıdırla r. 

Kırklareli Tümen 5 tınalma Komiıyonunden : 1 

Kırklareli Tfimeo kıtaatının 938 mali yılı ihtiyacı için "ı:~:r 
.zarf usulile 6.5.938 cuma günü saat 16 da ihalesi yapı ill't 
l 1 niıan 938 ve 241 sayılı ile ilan edilen 4125 lira ilk tetıl11tı~ 
lı 50 ton sade yağına ihale günü verilen I03 kuruş 75 '~•1'' 
makamca pahalı görülmüş olduğundan yeniden ihalesi 25 ,,tııf 
938 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin ~ bıtit' 
mesini 300 kuruş mukabilinde satınalma komisyonundaıı • •,,,jıı•1 
Talihlerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesaik ile t~ 1,sı 
makbuzlarını hevi zarflarını belli gün ve saatt,.n en a:ı bır. 11; 
evveline kadar Tümen Satınalma Komisyonuna vernıeler• 
olunur. 

Kırklareli C. Müddeiumumiliğinden : 
b' 

1.6.938 den 31.5.939 tarihine kadar Kırklareli cezaevioİ~ ,rt' 
•ene!ik ekmek ihtiyacını temini için 2.5.938 gününden it•\,!' 
20 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. İstekli olanlarıP 

1

ııı 
a-ünü saat 12 de C. M. Umumilik makamında toplanacak "ı° i 
yona dipozito makbuzlariyle beraber gelmeleri ve şeraiti aıı • 
için her gün ceza evi müdürlüğüne müracaatları ılan olunııt· 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
#. 

1 - Evıaf ve şeraiti komisyondan öğrenilebilecek ol•0• ~f 
kilo sııde yağı 14 mayıs 938 tarihine rastlayan cumartesi 
saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. ıı ~ 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşadn bulun• 
misyona müracaatleri . 

o'o 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonll11 

o 
Süvari Binicilik oknlu için 175548 kilo taze çayır ,-

L ~g. 
~6.5.938 pazartesi günü saat 15 te Tophanede e ıııt 
Amirliği Satınalma Komisyonunca pazarlıkla eksilt 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2369 lira 90 kuruş, ilk t~ 
natı .155 lira 48 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda g 
lebilir. İsteklilerin belli s aatte Komisyona gelmeleri· 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma K omisyonuod
11

,, . .,, 
Cinsi Miktarı Muham. B ilk teot' ~ 

kilo lira . lira t<ıı~ıı 
Sığır eti 4600 1 150 86 2~ 

Kırıkkale askeri sanat nıektebleri erlerinin ib_~1~1 
olan 4600 kilo sığır eti 28 mayıs 938 cumartesi güoU 
12, ı 2.45 e kadar açık eksiJtme sure tile alınacaktır f,, 

İsteklilerin yukarıda muhammen b edeline mukabil 1~ 
terilen 86 lira 25 kuruştan ibaret ilk teminatlarını ~ r 
kale askeri fobrikalar muhasebeciliği veznesine yatır•'( 
belli gün ve saatte mektep satına lma komisyonuoıı 
mel eri. 

• • • Cınsi mikdarı 

k ilo 
7500 

muhammen 
Lira 
2625 

B . 
K. 
00 

. . ,tı 
ilk tenıııı 

Koyun eti 
Lira ~t 
ıoo I 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesinin ihtiyll~:z ~ 
7500 kilo koyun eti 28 mayıs 938 cumartesi günü ıaat l I· 
dar aı:ık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

İıteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline 
terilen 196 lira 87 kuruştan ibaret ılk teminatlarını 

ı keri fabrikalar muhasebeciliği vez.oesine yatırarak 

aatte mekteb aatmalına komisyonuna gelmeleri. 

• • • Cinsi . -~ miktarı Muhammen b. ilk terıı•P 
kilo Lira K. Lira f<. 

Ekmek 24000 2400 00 180 üO 1 Kırk kale askeri sanat lisesi talebesı nin ihtiyacı olan 24()()l 
ekmek ,27 mayıs cu"?a günü snnt 13: 14 e kad r çık elı'~ 
usuliylc alınacaktır. isteklilerin yukarıda )azılı muhnmrnef1 1 

line mukabil gösterilen 180 lira 00 kuruştnn ibaret ilk te111 ı 
larıııı kırkkale askeri fabrikalar muhaubccilığı vezneıiue Y~ 
rak belli aün ve saata ınekteb satınalma komisyonun gelı:ıı' 
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:. Cinıl miktarı muham. B. İlk teminatı 
kilo lira lira k. 

kmek 17300 17JO 129 75 
k·ı l<ırkkale askeri sanat mektebleri erlerinin ihtiyacı olan 17300 

1
•
1

1
° ekrnek 27 mayıs 938 cuma ıünü saat 14-15 e kadar nçık ek-

1 t~e ile alın cakhr. 
t .isteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil ııös
~trıltn 129 lir 75 kuruftan ibaret ilk teminatlı:rmı Kırl{kale aı
tri fabrikalnr muhasebeciliği veznesine yatırılarnk belli gün ve 

•t•tte mektep satına ima komisyonuna gelmeleri. 

b) 
"'----------~~~~~ 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

, k (Mezat kaime No. su 9443 l C t marka 10 No. kanunt safı 
kı itti 201 kilo ağırlığında 164 lira 43 kurut değerinde ağaç 
llıtındurıı kıılıbı MKN 426 NSB, 434 M ve NKS 5ıt K 31 LD pa
~~k ~ iplia"i MKN 663 AA 519-1 M ve NKS 150 K .2 l L 64 
N kağıda yapıotırılmış alimioyum varak MKN 7142 bili M ve 
le lth~ini sıkl ti 1000 kilo atırlığmda 80 lira deA"erinde Yemiş
L 1'ekırdat iıkele1iode vapurlara mahauı d.,mir su sarnıcı). Bu 
"'etr . bu· e ıçındeki evya dahile pazarlıkla satılır. MKN 1087 T marka 

4S: No. GS 2250 K 517 L 16 KD adi boş şite MKN 323 NAŞ 
~ ~7 M ve NKS 1857 K 8ı..6 L 48 KD eski bir det binek oto· 
ç o ili MKN 3171 BS 2 M ve NKS 78 K 397 L 72 KD jilet bı
d:'l.• MKN 68 jT 9453 M ve NKS 18 K 358 L 358 KD podüsüet 

1 
rı, ~KN 65 SWHL 17317 M ve NKS 6 K 500 G 45 L 11 KD 

itıri ipek iplik, MKN 599 AA 41,1023 M ve NKS 108 K 78 LD a; "~niz.li demir çanta ağızlığı 1549 sayılı kanun ınucibince 18.5 
k ~llnü anot 13 de 2490 sayılı kanun hukümleri dairesinde Sir
tırcıt Reşndiye caddesindeki aatıt aalonunda oktarmaya satılacak
~'. •teklilerden nııılın deQ'erinin yüzde 7,5 pey akçesi ınakbuzile 
t .,lıy Ünvan tezkeresi istenir, pey akçelerınin saat 12 ye kadar 
'lırılrna ı mecburidir. 

Ank.ua Ka. abalur c~nııyetınden: 

~ Ankara ka lhlarına aid koyun, ,uzu, keçi, tiftık ve ~ı-
1~ derilerile hağır,.akları atılacak ır. J alihlı•rin \nkara ka
.ı lar cemiyetine miiracnatları ilan olunur. 

1 
•t;ı.nbul Bölge Sannt Okulu Arttırın ı ve Elmltıne Komisyonu 

Bntkanlııcıocia n: 

Nevi M. M. İlk t. 
~~ kilo 
y llıdı parça 6000 
t~ek artıtı 9000 

Mu K. Fi Tutarı 

K. S. Li. L. 
3 180 

Li. K. 
40 50 

4 360 
540 

Arttırma 26.5. 938 perşembe sant 14 açık 
!) Okul y mekhanesinde sabah, öğle yemeklerinde art n ekmek 
it ~rÇi.lari)e yemek artıntııarı 31.5.931* ıonuoa kadar arttırmaya 
t 01lıdınur;tur. Artbrmn Yüksek okullar Muhuebcciliği binasında 
,;ı:ı~lııcakt.ır. İstekli olanlar nüfu hüviyet cütdanile belli saatte 

tu feçen muhasebeciliğe gelmeleri Han olunur. 

Kırklareli Orman İd resinden: 

Cın.i Miktarı Muhaın. vahit fiat 
h M3 L. Kr. 
~~e 1~ 6 m 
~'Y•n 398 2 00 
~avak 209 2 Oü 

llr !\.ırklar li vilayetinin Vize kaz:ısı dahilinde Bıçkıdere Deıdet 
ııı:•nından 188,000 metre miklp gayri mamül meşe, 390,000 
ltt lrc nıikak kayın ve 209,000 metre mikap gayri maınül Kavak 
r~stelik ağaç sabşa çıkarılmıştır. 

Ilı Satış 21 mayıı 938 cumartesi ııünü saat 12 de Kırklarelı Or-
11~ d iresinde yapılacaktır. 

ebcr gayri mamul metre mikap kayın, Kavak 2 liradır. 
v Şartn ıne ve mukavelename projeleri Edirne, Kırklareli ve 

ite O i ~ rm n darelerinden alınır. 
s1uvakkat teminat 186 liradır. 
atıt umumidir. 

İıtanbul Belediyesinden: 

'lı Veaniti nakliye resminden olan borcundan dolayı hncir. altına 
ı, "•n Euken mark lı ve 2486 plaklı taksa otomobili Samatyada 
a~~·kıı •okak 2 numaralı evin onünde arsada 14·5-938 cumartesi 

u •at 1 t de açık artırma ile sntılncıığı iliin olunur. 

Ankara DefterdarlıQ'ındnn : 

Cinıi Muham. Depozito 
kıymeti miktarı 

t;',. L. L. K. 
"tt k ~lıılt aınyoneti 150 il 25 

~tt)· lllark lı otomobH 175 13 13 
l 111 •ye markalı kamyonet (on dıt laııtiğile) 25 1 88 
~ b~olen markalı otomobil d50 26 25 

viklet 6 motosiklet: parçn h•linde 30 2 :!5 
~lıtcf t.ıkarıda cinsi ve evsafı ya:ı:ılı otomobil, kamyonet ve diğer 
~ dil eşyalar 26.5.938 tarihine müsadif perşembe günil aat 15 
'rt tfterdarlıkta müteşekkil komisyonda ihale edilmek üzere açık 

•tnı ğ İ il a konulmuştur. 
>atı leklilerin depozito makbur.larile birlikte 11özü ll"eçen komis

t lllüracaatları. 

1 

MÜNAKASA GAZETES 

L lt>huıg z El,,ktrik Şirketi ~1lidiirltiğlın ir>n: 

I• nb,.ıb nıoldrıind · lıır drfa kullarıılmı~ lı• her lt nr>kı· i
n n 60 Lı U-; h •dt•li muh ınımeni ol 111 200 tı·n •kcde 3 hin 
kır.ı m "'"' · vağı h1l •\i ıntitea':ıp p ra...;ı alırım.ık üzeıe sa
tılığa çıı.,;.arılınışlır. Talıp o aııların 21.5.938 salı günü saat 
onda Lultbuq..;-az heledı)t: ınclimPnİııt> ınürıcaatları ilan olu· 
nur. 

• • * 
20 ton ngırlığındn eski duba satılacaktır. Bak: 2 nci sahife-

deki l11t. Belediyesi ilinlarına. 

f • 

ns r U. ·· dürlüğ ~ 1!de -~ı 
1- İdaremizin Paşababçe Fabrikasında şartname ve 

proje i mubibince yafd'hrılacek kôrgir ve betonarme isti· 
nat dıv rlarile filitre dtı.ir si ~nıaab 9. V.938 tnribinde iha~ 
le ediJec<"ğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
ko. nustur 

il~ Keşif bedeli l 67JO lira 37 Jcuruş ve muvakkat 
teminatı ~ 254.78 liradır. 

111 - Eksiltme 30. V.938 tarihine rastlayan pazartesi 
i'Ünü saat 15 te Kabataşta LcYazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

IV Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilin· 
?e İohis rlar Levazım ve Mııbaya t Şube ile Ankara ve 
lzmir B · ni1dürlliklerinden alınabilir. 

V 'ı:.iltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay· 
raca vesika almaları Jazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile in
şaat Şube0inden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,5 
muvak' at güvenme parnsı veya mektubunu ihtiva ed cek 
olan kapnlı zarfların eksiltmP. gi.inü en geç saat t 4 e 
kad<ir yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baıkanbğma 
makbuz mukabilinde verilmi olması lazımdır. (2714) 1-4 

... . 
1- 4 ndet sıklopıçember makinesiyle 130,000 kilo çelik 

ııklop çemberi pazarlıkla satın alınacaktı. 

11- Pazarlık 3.6.938 tarihine rastlayan cuma ıünü 
saat 14 de Kalnıtaşta Levnzım ve Mubayılat Şubesindeki 
Alım Komisyommda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün s'" zü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İstel...lilerin pazarlık için tayin edilen i'ÜD ve 
saatte yüzde 7,5 güverıme paralariyl c birlikte yukarıda 

adı geçen Komi.;yona gelmeleri ilan olunur. ('.l793) 1 -4 
• * • 

l - Şartnameleri mutibince 13 adet termograf ile 13 
adet higro1ıraf paz rlılda satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 2.Vl.938 tarihine raatlıyan perşembe 
glinü saat 14 de Kabatnşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız ol ara 1;: herılin sözii ge,en 
Şubeden alınabilir. 

lV- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve 
kataloğlarmı mimakasa günunden üç gün evveline kadar 
İnhisarlar Tütün F brikalar Şubesine vermeleri ve teklif
lerinin kabulünü muntazammın vesika almaları lazımdır. 

V isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve snattc 
yüzde 7,5 güvenme paralarıle birlikte yukarıda dı geçen 

Komisyona gelmeleri il5n olmıur. (2790) 1-4 
• • * 

Şartn3melerine ekli listede eb'ad ve mJktarı göıte-
rileıı 60000 adet nihayetsiz şerit pazarlıkla satan alınacak

tır. 

il - Paz.arlık 27 .5.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergüa söıü geçen 
Şubeden almabilir. 

IV - İsteklilerin pnzar1ık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2024) 3-4 

* • • 
1- Şartnamesi mucibince 300 kiloya kadar tartma 

kabiliyetinde 2 adet baskül pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlak 30.V.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnnmeler parnsız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - Fksiltmeye iştirnk etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif ve lrntaloğlarını tetkik edilmek üzere münakasa gü· 
nünden bir hafta evveline kadar İnhisar! r Tütün Fabrika· 
lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muntazam
mın veaika almal rı lazımdır. 

V- İsteklilerin pazarlık içia tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2640) 2 4 

I 

.,. -_. . j .......... ' - •-;,... . . - . 

li~~~:j~fün~BbtşcılediYesi jıanları . ~ .> ~;a.ı,., ~ • ~-· .. .. ... . ·\ . 
~:~ •• ':~ •• ,. .. -:_•·- _... .. - ı;. • 

Beher metre murabbaına 3 lira 50 kuruş bedel tahmin 
edilen Aksaray yangın yerinde Ballaban Ağa mahalleıin
de 1 inci adada yüzsliz 1 metre 11 santimetre murabbaı 
sahalı arsa satılmak üıre açık artırmaya konulmuıtur. 
Şartnamesi Levazım Mftdürlüi'ünde görülebilir. istekliler 
2 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya melrtubile be
raber 26-5-938 per~embe gilnii saat 14 de Daimi Eocil-
mende bulunmalıdırlar. (B) (2720) 

• "' . 
Belediyemiz ıçın lüzum olan bir tane hasta tatıma 

otomobili ~artnames=nde yapılan tadilit veçhile açık ek
siltmeye konulmuş~ur. Buna 3200 lira bedel tahmin edil· 
miştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lı
tcklilcr l490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 240 liralık 
ilk teminat mrıkbuz veya mektubıle beraber 27.5.938 cu
ma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8) (2809) 
• • • 

Büyükadada Yalı mahallesinde Kumsal 
sokağında gazino yeri 

Heybeliadada Abbaspaşa iskelesi soka· 
ğmda deniz banyo yeri 

Kmalıadada yalı caddesinde deniz ban-

Senelik 
mubam. 
kirası 

80 

70 

tık 
teminat 

6 

5,25 

yo yeri 20 1,50 
Burgaz adasında Yalı mahallesinde de· 

niz banyo yeri 40 3 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görü· 
lebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak· 
buz veya rnektubile beraber 27.5.938 cuma glinü saat ı.t 

de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) (2810) 
• • • 

Metresi 
200 metre 18 kuruş Ahçı bezi 

1500 " 38 ,, Kefenlik amerikan 
24 tane 225 " Muşamba önlük 

Haseki hastanesine lüzumu olan yukarda miktar ve 
muhammen bedeıi yazılı bulunan bez vesaire açık eksilt· 
meye konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh vesika ve 49 lira 50 kuru~luk ilk teminat makbuz 
veya meklubile beraber ı7.5.938 cuma günil saat 14 de 
Da.imi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2811) 

. ,, ,,, ,, ... ,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME u. MtJDUQLUGUNDEN 

• 

Muhammen bedellerile miktar ve ev51f1 aşatıda yazılı 2 gu
rup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23-5-938 
pazartesi günü snat ( IO,JO) on buçukta Haydarpaşada gar binası 
içindeki satınnlma komisyonu tarafından açık ekıiltme ile satın 

ahnacaktır. 
Bu ite girmek isteyenl~rin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi · 

ı:alarında yazılı ınuvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar 'wmiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait. şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki ko
misyon tarafındnn parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 80 adet muhtelif cins demirden demiryol açıklık gabarisi 

muhammen bedeli 2'l50 lira muvakkat teminatı 168 lira 75 
kuruttur. 

2 500 kilo adi amonyak 10000 kg. göz taşı muhammen bedeli 
2050 lira muvakkat teminatı 153 lira 75 kuruştur. 

(2468) 4-4 
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.ı-:• Her (igandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •:• 
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lmtiyu Ühibi Ye )'UI itleıri 
Direktörü: lınWI Girit 
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3~mc Ann~e- No. 697 

ABONNEMENTS: 
Villc et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 n n 850 

12 ~ n 1500 

Etranger : 12 aoia Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

VENDREDI 

Quotidieo des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 
--····---

ADMINISTRA 1101' 

Y ogbourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Baıar 

T H'phone: 49442 

ı ·· Pour la Publicit' ı'adreuer 
ıi l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Poatale N. 1261 

Adre111e T"~i"raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

il 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Mode 
d'ediudicat. 

Prix 
eattmatif 

Caatioa. 
Proviıoire Jours Heure 

Lieu d'adjaJication et du 
Cahier de1 Cbarre• 

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

A) Adjudications an Rabais 

Constr,ıction-Reparation- Trav . Publicı-Materiel de Construction-Cartog;rapbie 

1 
Crepiuage partie exterieure du bitiment ecole Pri· 

1 mai re. 
l Rep. •aiso• babitation No 25 Sl i. Arnnoutlteuy 

1 lnst. de grilles au 111uaee "lnltllap,, 

ı Presentation carte actuelle au bourr Alatcham (aj.) 
Constr. Konak ıouverncmental au bourr Bedıiri 
L'adjudication du 16-5-38 concernant le manipula-

tion de pierrcı ı route lzmit-Karayakouplou i. 
ete annulee. 

Gre a gre 

Gre a gre 

" Pli cach 

" 

211 73 

310 50 
1600 

20005 44 

15 90 

23 29 
120 -

1540 

Mouiııtar Dourroutbey 

{ 
Com. Perm . Municipalite Istanbul 
Oir. Eeono•. • ,. 

idem 
Munici19 . Nahiye Alatcham 
Kaymakamat Bechiri 
Vilayet Kodjaeli 

15-5-38 

16-5-38 

16-5-38 
17-5-38 
25-5-38 

Produita Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitair~s-Fourniture pour Hôpitaux 

Carbonate de ıoude : 50 t. Pli cacb 7750 - 581 25 1 Expl. Ch. de fer Etat Haydarpacha 2-6-38 

Electricite·Gaı·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Rep. de l'inıt. chauflai• central iı l'hôpital mili
taire Haydarpacha (aj. ). 

Hahillcment - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Grı> a rre 

Toile pour voile et corde Gre a i're 183 

Chau11ures : 10000 paiu (cah. eh. L. 2) 

Toile pour buanderie : 200 m.· ld. pour linceuil : 
1500 m.- Tablier en toile ciree : 24 p. 

T.ranıport- Chargement - Dechargement 

Cbari'ement et dicbari'ement du cbarbon (aj.). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Maxout : 54 t. 
Huıle pour macbines : 350 bidons. 
Boiı : 72 t. 

Divers 

Cınıv11 : 11000 m. 
Moteur Dleııel et po111pe : 1 p. 
Auto·ambulance : 1 p. 

Machine pour fabrication d'eau raaeuae pouvant 
fabriquer 5000 bouteilleı par jour· ld. P•ur rem· 
plisure de bouteilles pouvant rempUr 5000 bou· 
teille• par jour- ld. pour nettoyage-Appareil pr. 
fııbrication d'acide carbonique : 1 p.• Capaulu: 
50COOO p.- Bouteilles : 5·10000 p. 

Clous : 68 t. 
Plltre : 15525 k.- Litopane : 3450 k.· Reaine : 

15525 k. 
Machinu pour cercleı siclope : 4 p.· Cercles si· 

clope d'acier : 130 t. 
Thermorrapheı : 13 p.· HygroS;rapheı : 13 p. 

Provisions 

Pain : 79,3 t.- Viande de boeuf : 12,2 t .- Viaade 
de mouton ; 800 k. 

Pain pour le penitencier de Kirklareli (pendant 1 
ennee). 

Foin : 175548 k. 
Viande de boeuf : 8400 it. (•i ·>· 
Beıırre : 50 t. (cah. eh. P. 300) (•i·>· 
Viande de boeuf: 4600 k. 
Pain: 17.300 k. 

" 
24 t. 

Viande de mouton: 7 ,5 t . 
Beurre: 5 t. 

B) Adjudications a Ja surenchere 
Bois de sapin et hetre : 786 m3. 
Morceaux de pai• : 6 t.· Reate du repas : 9 t . 
Lames, bouteilles, auto, feuilles d'etain ete. 
Bidons : 200 bidons. 
Casıionnette marque F ord , ıuto marque Buiclt, 

bicyclettes et aıotocyclettes 
Auto: 1 p. 

Oecombru d'un chaloa: 20 t. 

Plt cach 

Publique 

Publique 

Publiquc 

n 

" 

Pli cach 
Publique 

Publique 

Gre a ıre 

" 
n 

n 

Publique 

44000 

4320 
875 

1595 -
15000 -
3200 -

Gre a rre 2369 90 
- 2352 -

Publique 

• 
" 
• 

Gre a gre 

Publique 

" .. 

1150 -
1730 -
2400 -
2625 -

le m3. 6 
540 

- le bid . O 60 
Publique 

" 
Gre i gre la t. 9 -

15 % 

13 73 

3300 -

49 50 

17 -

324 -
65 62 

119 62 
1125 -
240 -

355 <(8 
176 40 

4125 -
86 25 

129 75 
180 -
196 87 

186 -
40 50 

27 

Com. Ach Milit. Selimiye 16-5-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Oir. Econom. • ,. 

16-5-38 

Com. Ach. Command. Gen. Prolec. 27·5·38 
Garde Foreta Ank. 

{ 
Com. Perm. \funicipalite lstanbul 
Oir. Eco111. n ,, 

27-5-38 

Dir. Gen. Exploit. Chemina de Fer 16-5-38 
ltat Sıv11 

Dir. Societe Electrique 8 Lulebourgax 24-5-38 

" 
Command. Ecole Geadar•. Silifke 

Com. Ach. }Qtend. lıt . T ophıne 
Municip . Ankara 

{ 
Coaı. Perm. Mun. lst .. bul 
Dir. Econom. n ,. 

Municipalite Adana 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

" 

• 
n 

24-5-38 
21-5-38 

16-5-38 
24-5-38 

27-5-38 

30-5-38 

1-6-38 

1-6-38 

3-6-38 
2-6-38 

Commınd. Eeole Gendarmerie Silifke 21-5-38 

Proc. Gtn. Ripublique Kirklareli 

Com. Ach. lnt. lat. Tophane 
Co111. Ach. lat. Ankara 
Com. Ach. Oiv. Kirk.lareli 

• n lntend. Ankara 

" 
n 

" Com.Ach. Intendance Marit. K.pacha 

Dir . Forctı Kirldareli 
Com. Ach. E.cole Arta latanbd 
Oir. Ventes Douaneı lıtanbul 
Dir . Societe Electrique Lulebourgu 
Defterdarat Ankara 

Com. Perm. Municipalite Iatanbul 
Oir. Econom. n 

" 

21-5-38 

16-5-38 
20-5-38 
25-5-38 
28-5-38 
27-5-38 
27-5-38 
28-5-38 
14-5-38 

21-5-38 
26-5-38 
16·5·38 
24-5-38 
26-5-38 

14-5-38 

1S·5·38 

12 

14 

14 -
11 -
15 -

15 -

15 -

14 -

15 -

14 -

15 -

10-
10 
15 -

14 30 
11 

14 

15 

14 

15 

14 
14 

14 

12 

15 -
15 
16 -
12 -
14 -
13 
11 
11 

12 -
14 --
13 -
10 -
15 -

11 

14 

Cumarteai 14.~.938 

Kiremit ye kereate (fntaat U•ta Ok. Dlr.) .Y. 884 
Kok ldhalrn ( Ank. Mrk. Hıfz. Mtlea.) 1'! 814 
Çayır otu (Ank. Lvz.) .,! 885 ,,,;ı 

Maslakta prnentorium elektrik t•hir cereyanına tı.afl•• 
(Tophane Ln.) .,! 885 

Çimento ve •İman fondü (DDY) .l\! 885 
Ceıa evi tamiri (Ordu Nafıa MGd.) ~! 887 
Elbi•elik kumaş (Karacabey Haraaı Mlcl) \! 691 
Maklcap tezrthı (Satır, Dil•fz ve Kirler MGea.) ,,! 612 

Pazar 15.6.938 

KaprQ İDf. (Kaatamonu Vil.) ,,! 888 

• Önlerinde yıldız i,areti olanlar müzayedeye aittir• f>lıl 
' Hamiş : "No.n İfareti ilanı havi rasetemizin uyıııo• 

----r~~'C'b 

Samedi 14·5-1938 
"''· 68' Tuilea et charpente (Dir. Ecole Contre·Maitre Aakar•) 1" 

Houille (Oir . Hyg. Aasiıt. Soc. Ankara) N. 684 
Foin (lntend. Ankara)N. 685 ~~ 
Raccordement du courant electrique du preventoriul!l ~· 

ville (lntend. Tephane) N. 685 
Ciment el ciment fondu (Ch. de Fer Etat) N. 685 
Rep. penilencier (Dir. Trav. Pub. Ordou) N. 687 
l.toffe pour uniformu (Dir. Veterinaire lıt.) N.691 
Macbine pour perforer (Dir. Etablia. Sourda·Muets 

a lzmir) N. 692 

Dimanche 15-5-938 

t/,Jt• 
Conıtr . d'un pont s route Kaatamonou-lnebolou (Vılayet"' 

,,ı 
• Lea uteriıquea indique•t une •ente par Yoie de ıure• cİ 
N. 8.- LH Noı indiqaeı en rerard dH articles ıo•t 

journal danı lequel l'a•i• a paru. 

La politique rurale de il 
Turquie 

(Suite du N11mero 695) 
I 

o"' Prenonı comme exemple l' annee 934 dont nouı •~ 
le prix moyen du decare avait ete de Ltqı. 2,25. sııı~· 
decarH di•tribues, le gouvernement en a donne 643,5 

11 
preaque totallte aux payHn• du vilayet d'Eıki,chir, l'O ııı' 
rend que l'annee 934, ait enregiatre le prix moyen le ~il 

En jettant un r.oup d'o~il aur l'annee 937 (prix ııı0!lıl'jl 
l' on obsern que sur un total de 1.279 decare1 di•!'

1 ~o 
1,242 ont ete donnes aux villageois d'Erzurum. Le pr•t.

1
,/ 

decare etant de Ltqı. 16,79 danı ce vilayet, nouı co",, 
lea prix moyenı annuela dependent non pu dea f)uctıı1, 
prix du ıol, maiı bien du differenc:H exiatant entre 
dea terrea dea diven vilayets. 1$ 

Voici un tableau indiquant ı .. vilayetı dont le P' 
ri~ 

du decare eat auperienr a 10 livrea et ceux dont le P 
..t inferieur a 5: 

Pluı de 10 

Balikeıir 

Bolou 
Bourae 
T chanaklcale 
Erzouroum 
ltchel 
Kirklareli 
Maniu 
Samıoun 
Seyhan 

Moin• de ~ 

. .,; 
Afion Eı1'•' 1 
Aidin Ist•.,1'" 
Ankara Kut,1'' 

Mardıll 
Biledjlk 
Binıueul Siirt ~J 
Tchankiri Te1'i' 
Tcboroum folc'~.;J 
Denizli Toıı" 1 

Diarbakir ourf' 
Edirn' V • 11 1 
Ellıiz Yo•l'ı 

Le prix moyen le plus bu eat enregiatre a AydiP ' 
1.14 ; le plu• haut eıt celui d'Erzeroum, anc 16.79 ,/ 

On voudra bien remarquer, en ouıre, qu'i put c• ~ 
yets comme celui de Sivas et de Malatia, le prix ıll~ 
terre eıt pluı fort danı le voisinaıe du littoral et P~i{. 
il meaure que l'on avance ·:ers l'int~rieur de• terr••· 
frant, par ailleura, p)usieara ex eptiona dont eelle• d'6 
ti' Aydin dont nouı avonı d~ja parle. 


