
~ÜNCÜ SENE No. 701 SALI 

r ABONE ŞARTLARI : ., 
Türkiye icin _ Kuru' ı 

·' A YUGI :t5(l 1 
6 " 8.50 

12 ,. t 5~M ı 

Ecnebi memleketler için 1 
12 aylığı 27\){l 

ikti~adi, mali v' ticari 

o L 
~ayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olm~· J 
yan tediyat makbül değildi~ 

GAZE'fESB 

Bugün ijan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 
-Cinsi Şekli Muhm. bcd. T~minat Müracaat yeri 

.......____~-------------------------------------------------- ~ -~-~-------
Gün Saat 

t\) Münakasaıar 
~aat. TamirAt, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~~-
~:t•irı Osmanlı Bankası binası tamiri 
z

0 
şu tıınhallinin tesvıyei tura biye işi 

ı\~Jtuldak·Devrek yolları arasında yap . katranlama işi 
~ 1Çaın·Gümenüs yolunun arasında yap. tamirnt 
~ta lsaıet lnönü okulunda yap. hela in~ . 
a,;'l• lcauısında mevcut kütüphane binasının tamirı 
1) ta Alaçnm mrk. okulunda yap. hela inş . 
~t, okulunda yap . hela inş . 
.~guldakta yap . şehir oteli ve kazinosuna aid pro· 
1 ~ar, işi mü1abakası 

aç . eks . 2315 

" 
471 

" 
6757 i7 

" 
1340 03 

• 1578 80 

" 
2897 / 6 

" 
1706 32 

" 
2014 43 

lıa ~ Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 
b,~ 

~~" (Haseki hast. için) : 83 kalem 
kllpalı z. 14800 -
aç. eks. 1655 97 

~trik-Hnvagazı-Kalorjfer (tesisat ve maJzemt!si) 
~ti 1 

t 0 n malzemesi: 21 kalem aç. eks. 641 20 

~cat, Elbise, Kundur~Çamaşır 
\lto1 L 
~b Uıı;; kumaş, kefenlik be:ı:, kaput bezi 
r,~elılt kumaş: 500 m. 

t ve yastık kılıflı~ı be2: 8000 m. (temd) 

V•S. 

~tasiye-Yazıhane Levazımı 
~.,t t 
~' 1 rnatbua 

llaerv.tuar için bastırılacak halk şarkıları 

Mob·ı ~ı ya, ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı v.s. 
13 

No. lı motör salonundaki kanape ve koltuklA· 
tın Yüzlerile perdelerinin tamiri ve yenileşmesi ışı 
~ 
~~kat, Benzin, Makine _r_agJarı v, s. 

f.ıııguldak kömürü: 3-5 tı . - çıra: 200 k. - meşe 
C) Odunu: 70-75 t. 

dıırı: 300 t. 

1ut 
~ ~s 

llıodel NSU marka sepetlı motosılclet 
& 'ıııY0nct Fort veya Şevrole marka: ~5 beygirlık 
s:'tırı kasabasının bir senelik tanzifat işlen l 9un Memleket hutaneııin .'.l e 938 yılı içinde vu-
Q 11 bulacak cen:ııelerin techtz, tek.fin ve tedfinı 

•11 it ~ t otomobili kiralanması ( 1 senelik) 
aın 

Yon: 4 ad. (tcmd.) 

" ve otobüs iç ve dıı lastiği 

~t~ k 
rı ~ Zahire, Et, Sebze v. s. 
"':t --~() •t otu: 500 dönüm 
ll tun eti: 6000 k. 

~=tk cezaevi için (1 senelik) 
\ııek, koyun eti, süt, yo2'urt, sabun , pirınç. ma

tlllı trıa, toz şeker, buz, çay v . ı. 
ttl ~k: 91250 k. 
tl~ ' sebze, koyun eti, süt, yoğurt 
stb ek: so t. 

~e: 5 kalem 

~Nlüzayedeler 
~-ltı 
~e <>dun 
ı,. te kö - .. '\,., ınuru .. ,,,. 

1Çe, çul, ip ve kınnap 

k apalı z. 
aç eks. 
paı . 

640 -
304U -

kapalı z . 664 -

paa. 450 -

paz 

aç. elcs. 

" 

aç. eka. 
,, 

" 
paz. 

kapalı z. 

paz. 
aç. cks. 

" 
kapalı z . 

aç. eka. 

" ,. 
kapalı z . 

aç. art. 
,, 

paz. 

225 

2250 -

740 

2800 -
3200 -

500 -

IJıo -
11000 

8775 --

73UO 

300 -

508 -
100 50 

118 -
21 7 29 
127 97 
ısı 08 

124 19 

49 

47 -
228 -

67 50 

17 -

169 

200 -
240 -
37 50 

99 
825 
658 13 

202 50 

547 50 

330 -
615 -

14 
38 55 

Daha fazla malumat ve ilanların 

Mersin Osmanlı Bank Dir . 23-5-38 16 
Turgutlu Belediyesi 24-5-38 15 -
Zonguldak Valiliği 18-5-38 15 -

Samsun Vilayeti 28-5-38 12 -

" 28·5-38 12 -

" 
28-5 38 12 -

., 28-5-38 12 
Samsun Nafıa MütJ. 25·5-38 15 -
Zonsruldalt Urbayhğı 30·6-38 e kadar 

lzmir Memleket Hast. Başt. 
İstanbul Belediyeıi 

Samıun Vilayeti 

2-6·38 
31-5-38 

28 5-38 

9-
14 -

12 -

fzmir Memleket Hast . Başt. 6-6-38 9 -
lzmir Ortaok. SAK 20-5-38 16 -
Orman Kor . Gen. K. SAK 20·5-38 11 

lz.ir Memleket Hut. Başt. 
lıtanbul Belediyesi 

2-6-38 

20·5·38 

Güm. Muh. G . K . İst . SAK 19-5-38 

Kastamonu Vilayeti 

Devlet D. yol. Ank. 

Kayseri Emniyet Müd. 
Gıresun Fındık lstas. Müd. 
Barlın Belediyt'si 
Sııms ı n Vılayeti 

D. O.yolları SAK Ank. 
lstanbul Beledıycsi 

D. O . yollar• H. paşa 

27-5-38 

31-5-38 

25-5-38 
19·5-38 
26-5·38 
30-5-38 

31·5·38 
25 5-38 
6 -6-38 

Tekirdağ Ask . SAK 21-5-38 

" 21-5-38 
Tarsus C . Müddeiumum. 25-5-38 
lzmir Memleket Hast. Başt. 2, 6 6-38 

Kayseri C. Müddeiumum. 1-6-38 
Kastamonu Vilayeti 27-5·38 
Mardin C. Müddeiu1?1um. 23-5-38 
Ank. Mrk. Hıfz. Mües. SAK 1-6-38 

lçet Orman Başmühend. 28-5-38 
Orhangazi Orman Katipli~i 27-5-38 
Samsun lnhiı. Başmüd. 23-5·38 

• • 
tam metnı • • 

ıçın 

9 
14 

11 -

15 -

14 -
14 -
15 -

15 -
14 

15 -

15 
11 

9 

14 
!O 
8 -

11 -

15 -

15 -
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İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit l 

Dahiliye Vekaletinden : 

Çorum Valiliğine bağlı İskilib kasabasının hali
haıır haritasının alımı isi kapalı zarf uıulile ve toptan 
götürü olarak münakasaya çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 4000 liradır. 
İstekliler bu i~e aid şartname vesair evrakı parasız 

olarak Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden alabılirler. 

Eksiltme 3 l .5.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 
Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 

teminat ve vesaiki ayni gün saat lO a kadar Komisyon 
Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uy
gun 300 liralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Kanunun 4 ncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D- Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden müna

kasaya girmek için alacakları vesika. 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taah

hüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel
miş bulunması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine 
müracaat etmeleri. 

Zonguldak Urbaylığından: 

Zonguldakta yaptırılacak Şehir Oteli kazinosuna aid 
proje ihzarı işi müsabakaya çıkarılmıştır. 

Teklifler 30 haziran 938 perşembe gününe kadar Ur
baylığa teslim edilmiş olmak şarttır. 

İştirak edecek olanların şartnamesile vaziyet planını 
parasız olarak Zonguldak Urbaylığından almaları ilan olu
nur. 

Samsun Vilayet Makamından: 

28.5.938 cumartesi günü saat 12 de Samsun Vilayet 
Daimi Encümeninde t 340 lira 3 kuruş keşif bedelli Ala
çam ·Gümenüs yolunun OXOOO -8X220 kilometreleri ara· 
sında muhtelif mahallerde kırmataş şose ve hendek islabı 
ve tesviyei türabiye işleri acık eksiltmeye konmulmuştur. 

Bu işe ait keşif kağıtları Nafıa işleri şeraiti umumi 
yesi, hususi şartname •e tesviyei türabiye şose ve karg!r 
inşaata ait fenni şartname ve betonarme köprüler şartna· 
mesi ve mukavelenaınesi ve eksiltme şartnamesi Vilayet 
Nafıa Direktörlüğünde görülecektir. 

Muvakkat teminat 100 lira 50 kuruştur. 

••*Bafra İsmet İnönü okulur.da yaptırılacak 1578 lira 
80 kuruş keşif bedelli hela inşası 28 mayıs 9.l8 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 12 de ihalesi yapılmak 

üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 118 liradır. 
Bu işe ait bayındırlık genel şartnamesi. keşifname, 

eksiltme şartnamesi, fenni şartname, mukavelename resim 
Vilayet Nafıa Müdürlüğünde görülecektir. • 

* * * Ha vz.a kazasıoda mevcud kütüphane binasının 2897 
lira 26 kuruş keşif bedelli esaslı tamiri 28 mayıs 938 ta
rihine rastlıyan cumartesi günü saat 12 de ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 217 lira 29 kuruştur. 
'Bu işe ait keşifname, fenni şartname eksiltme şartna· 

mesi, mukavelename, resim ve Bayındırlık genel şartna
mesi Vilayet Nafıa Müdürlüğünde görülecektir. 

• *. 28.5.938 cumartesi günü saat 12 de Vilayet Dai
mi Encümeniude ihalesi yapılmak üzere 1706 lira 32 ku
ruş keşif bedelli Safranın Alaçam merkez o~ulunda ya
pılacak hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
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Sayfa 2 

Bu işe ait keşif kağıtlara, fenni şartname, eksiltme 
tartnamesi mukavelename ve proje Vilayet Nafıa Müdür
lüğünde ve Encümen kalemindedir. 

Muvakkat teminat 127 lira 29 kuruıtur. 

Konya Viliyeti Daimi Encümenhıden: 

Ek .. iltmeye konulan iı : Konya-Kaşınban yolu km. 0+070-
0+ 281 ve Konya-Karapınar yolu km. 0+268.50-0+648.50 de 
yapılacak olan muntazam kaldırım. 

Ketif bedeli: 6805 lira 44 kuruttur. 
Ekailtme 27.5.938 cuma günü saat 15 te Vilayet Daimi Encü

men odasında yapılacaktır. 
Buna ait evrak Konya Nafıa Müdürlütiinde ııörülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 510 lira 41 kuruı mu

vakkat teminat akçesile bu iti yapabilecetine dair veaikayı ve 
Ticaret oduından alınmış veaikayı yukarıda yazılı aaatte Vili· 
yet Daimi Eııciimeninde ibraz etmeleri lüzumu ilia elunur. 

Merain Oamanlı Bankaaı Direktörl6t6nden: 

Mersin Ü•manlı Bankaaının lüzum görülen 2315 lira bedeli 
ketifli tamiratı açık ek•iltmeye konulmuttur. 

İsteklilerin 14.5.938 tarihinden itibaren Banka müdürlütinden 
keıifaame ve tartnameyi görmek üzere ve ekailtme rünü olan 
23.5.938 tarihinde aaat 16 da 300 Türk linıı teminat akçelerile 
beraber Banka Müdürlütünde bulunmaları. 

Müdüriyet en muvafık şeraiti havi teklifi intihapta aerbeattir. 

Tura utlu Belediye•iadH: 

Keşif beneli 471 liradan ibaret koşu mahallinin telVİyei türa
biye i'i 3.5.938 tarihiaden itibaren 20 gün müddeti~ açık eksilt
meye konulmuıtur. 

ihale 24.5.938 salı günü saat 15 te Belediye daireainde yapıla
caktır. 

İsteklilerin mezkur ıün ve saatte Turrutlu Belediyesinde bu
lunmaları. 

Zo11ruldak V alilitinden: 

MÜNAKASA GAZETESt 

Muvakkat teminatı 49 liradır. 
Talip olanların cari sene içinde Ticaret odasında ka

yıtlı bulunduğuna dair vesika ile teminat mektubu veya 
makbuzu ibraz etmesi şarttır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v .s. 

İzmir Orta okullar Alım Satım Komisyonundan: 

Kızılçullu t'Sğretmen okulu talebeleri için 500 metre kumaı 

mevcut nümune evsafından açık eksiltme ile ihale olunacaktır. 

Kumatın beher metreai 128 kuruştur. Bunların hepsine tahmin 
edilen bedel 640 liradır. Muvakkat teminatı 47 liradır. Taliplerin 
kumaş nümunesini ve teraitini a-örmek üzere hergün kültür di
rektörlüğüne ve yüzde 7,5 teminat akçelerile beraber ihale günü 
olan 20.5.38 tarihine tesadüf eden cumarte1i rünü 1aat 16 da 
kültür direktörlütünde toplanacak komiayoaa müracaatları . 

Orman Koruma Genel Komutanlık SatınaJma 
Komisyonundan: 

Orman Koruma genel komutanlık kıtnatı ihtiyacı ıçın 
açık eksiltmeye konulan 8 bin metre yatak ve yastık kılıf
lığı beze on gün uzatılma müddeti zarfında da i::ıtekli çıkma
dığından 2490 ~ayılı kanunun 43 madde::ıi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınmasırıa kararı verilmiş ve ilk pazar
lığı 20 mayıs 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Yeni~e· 
hir orınan koruma genel komutanlık satın . .llma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

Bezin muhammen bedeli 3J40 lira, muvakkat teminatı 

228 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülebdir 
İsteklilerin kanuni vesikalarile ve teminat makbuzJarile 

bırlikte mezkiir gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
• • • 

Paltoluk kumaı ile kefenlik ve kaput bezi alınacaktır. Bak: 
Erzak aütununda İzmir Memleket HHt. Baştabibliği ilanına . 

- A 
Zooruldak vilayeti içinde .Zonruldak Kozlu ve Zonıuldak 

Devrek yolları başlarıada yapılacak 6757 lira 77 kuruı keıif be- ıMobifya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s 
delli katranlama iti açık ekailtmeye konulmuştur. Ekailtme 18 
mayıs 938 çarşamba rünü saat 15 te Vilayet Daimi Encümenin· 
de yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnameleri ':. e buna müteferri evrak, Daimi Encü
men kaleminde ve Zonruldak Nafıa MüdürlüQ'ünde rörülebilir. 

Muvakkat teminat 508 liradır. Eksiltmeye rirmek iatiyenlerin 
talimatnamesine tevfikan Zonruldak Nafıa Müdürlüğünden bu iş 
için alınmıı müteahhitlik ehliyet vesikalarile Ticaret odaaından 

938 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte 
yukarıda yazılı ıün ve saatte Vilayet Daimi Encümen.le hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Samaun Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 

25.5.938 çarşamba günü saat 15 de Samaun Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünde 2014,41 lira keşif bedeli Orta okulda yapılacak 

hali intaatı açık ,.ksiltmeye konmuştur. 
Bu işe aid Bayandırlık işleri genel şartnamesi, şoae ve teni

yei türabiye ve kirgir inşaat fenni şartnamesi ve keşif cedveli 
ve hu•uai fenni şartnameıi projesi ekıiltme ıartname•i ve muka -
ve lesi Nafia Müdürlüğünde görülecektir. 

Muvakkat teminat 151 lira 8 kuruıtur. 

Bilecik Nafıa Müdürlüjünden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
Bilecik - Vezirhan - Gölpazarı yolunda Sakarya suyu üzerin

deki köprünün döşeme tamiri işi olup bedeli keşfi 1540 liradır. 
Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme prtnameai. B -

mukavele projeai. C Bayandırlık itleri renel ıartnamesi. D -
Fenni ve hususi şartname. E - Ketif, silsilei fiat ve metraj ced
veli. 

İsteyenler bu evrakı Bilecik Nafıa Müdiirlütünde görebilir. 
ihale 16.5.938 inci çarıamba ~ünü saat 15 te Bilecik Vilayeti 

Encümenince toplanma odasında yapılacaktır. 
Eksiltme açık ekailtme ile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girf'bilmek için iat"'klinin it 5 lira 50 kurut mu· 

vakkat teminat vermeai bundan başka aşağıda yazılı vesikaları 

haiz olup göstermesi lazımdır. 
A 1938 Ticaret Odası vesikası. B - Eksiltme ııününden en 

az bir hafta evvel müracaatla Nafıa Müdürlütünden alı11.mış eh· 
liyet vuikaaı. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 

• • • 
14800 liralık ilaç alınacaktır. Bak. Erzak sütununda İzmir 

Memleket Hast. Ba,tabibliği ilanına. 

• • * 
83 kalem ecza alınacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. - -
Samsun Vilayet Makamından: 

Vilayet idarei hususiyesi için müfredatı listesinde ya
zılı 641 lira 20 kuruşluk 21 kalem telefon malzemesi sa· 
tın alınacaktır. 

İhale 28 mayıs 938 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat ı 2 de Vilayet Daimi Encümeninde açık eksiltme 
usulile yapılacaktır. 

Gümrük Mullafaza Genel Komutanları 
• İstanbul Sazınalma Komisyonuadan : 

13 numaralı motör salonundaki kanape ve koltukların yüz
lerile perdelerinin tamir ve yenilenmesi işinin 19.5.938 perşembe 
günü •aat 1 l de pazarlıkla ihaleai yapılacaktır. 

T uınlanmıt tutarı 225 lira ve ilk teminatı 17 liradır. 

Şartname Ye n6mune kumaşlar Komisyondadır. Görülebilir · 
İsteklilerin ıün ve ııaatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

veaikalarile Galata eski İtbatlit Gümrütü llinHindaki Komiayona 
a-elmeleri. 

I Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
1 

Bilecik Nafia Müdürlüründen : 
Ekailtmeye konulan i•: Bilecik iatuyonu - Yenişehir yolunun 

muhtelif kilometrelerine ıetirilecek ~O metre mikibının bir ki
lometreye nakil bedeJi 25 kuruı olup mecmuu muhammen bedel 
625 liradır. 

Ekailtme 20·5-938 inci cuma ıünü saat 15 te Bilecik vilayet 
encümeni daimi toplanma odaaında açık ekailtme uaülile yapıla

cakbr. 
Bu ite ait teraiti talipler Nafia dairesinde rörülebilir. 
Taliplerin bu İfe girebilmeleri için 49 liralık taminatı Nafia 

dairesi namına zıraat kankasına yatırarak makbuzunu ve 938 yı
lına ait Ticaret odası vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı~ane Malzemesi 

• • • 
664 liralık nrakı matbua açık eksiltme münakaaaya konul· 

muttur. Bak: Erzak sütununda İzmir Meml~ket Hut. Baştabib · 
lij'i ilinıaa. 

• • • 
Konservatuar için bastırılac"k h llk şarkıl uı. B ,ıc: is t Bel e· 

diyesi ilinlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağ·lan v. s. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Dairesinden: 

Muhammen bedeli 2250 lira olan meşe ve gürgen ka
rışık olarak 300 ton kesilmemiş odun açık eksiltme usu· 
lile alınacaktır. 

Eksiltme 3 l.5.938 salı günü saat t 5 te An karada ikinci 
işletme ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 169 liradır. Şartname komisyonca 
parasız gösterilir. 

Eksiltmeye girmek isti yenler kanuni teminat ve 2490 
sayıla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni glin ve saatte komisyona müracaatları. 

Müteferrik 

Kay•eri Emniyet Müd6rlüQ'ünden: 

Kayaeri Emniyet Müdürlüğü için 740 lira muhammen bedelli 
(601 TS Model NSU) marka ve bir aepetli motosiklet alınacaktır. 

"b•'' k eıile 1 
• Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat teminat~ ç ııııel•ll 

ıünü olan 25.5.938 1alı günü Emniyet Müdürlilgune ıe 
ilin olunur. 

Giresun Fındık İstasyonu Müdürlüğünden: 
ktıt· 

Fındık istasyonu için bir kamyonet satın alınaca beş 
Mübayaa 5 mayıs 938 perşembeden itibaren °~atll' 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ·rli~ 

yonet 938 modeli veya şevrole marka 85 beYg~r01e 
müceddet olacaktır. Fod marka (Sedan deli verY) ş• 
marka, tevziat sedana üzerine tadilatı olacaktı~. ,pe 

Tadilat, yeniden yapılacak üç kişilik bir sıra ka;801o 
ile arkada birer kişilik karşılıklı iki kanepe ve se 115ı• 
kenarlarının açılıp cam~anmasından ibarettir. Bu ~~arla 
daha fazla malumat edinmek istiyenler istasyon ınu eti' 
ğüne müracaat edip şartnameyi görebilirler. KanıY00 lir' 
tahmin bedeli 2800 liradır. Talipleri yüzde 7,5 2~crrl0' 
pey akçasını mal sandığına yatararak istasyon mu il ~o· 
ğüne 19 mayıs 938 günü saat 14 de toplanacak ola.O 
misyon huzurundaki eksiltmeğe iştirakları Han olunur· 

Samsun Vilayet Makamından: 

Memleket hastanesinde 938 yalı içinde Yuku 
cenazelerin techiz ve tekfia ve tedfini 30 mayıs 
rihine raslayan pazartesi günü saat 15 te ihale 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 500 liradır. 

Muvakkat teminata 37,5 liradır. Teminat ış 
yatırılarak makbuz ibrazı şarttır. 

1.15•" ba~ 

. deo 
Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme u. tdares10 o' 

b' dıtl Muhammen bedeli 8775 lira olan 7,00-20 e 11 jçiO 

90 aded kamyon ve otobüs dış lastiğile bu lastikler ,ttcı 
75 adet kamyon ve otobüs iç lastiği 6.6.938 p~:a de~1 
günu saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahıhlJ 
komisyon tarafındarı kapalı zarfla satın alınacaktır· el 

Bu işe girmek istiyenlerin 658 lira 13 kuruşluk 5 ' 

vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle l{ejo' 
gazetenin 1.7.937 tarih ve 3645 numaralı nüshasıodJJ ~ıt 
tişar eden talimatname dahilinde alınmış vesika ve te o•' 
lerini muhtevi zarflarını ayni gün saat on dörde (\I 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. V 
Bu İf• aid şartnameler komisyondan parasız olar8~ 

ğıtılmaktadır. 

• • * Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin edilen ~~ 
lı bir binek otomobili 31 .5.938 salı günü saat 15 te -'' 
karada idare binasında açık eksiltme yolu ile kir•'' 

caktır. ~~1! 
Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 99 lirahk mu\'8 ob 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve otoJ11
1
,rf 

sahibi olup Ankarada icrayı sanatla mezun bulundu~" 
na dair almış oldc.ıkları vesaiki Komisyon Reisliğioe 
meleri lazımdır. ıı( 

Bu işe aid şartname parasız olarak Ankarada 111
6 

me dairesinden alınabilir. 

Batum Belediye Reialiğinden : 'r' 
Kasabaaın bir senelik tanzifat işleri 3200 lira muhanuııt" / 

del üzerinden 26 mayıs 938 perşer.ıbe rünü saat 14 de ihale ~ 
mek fi:ııere 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur• 'r' 
siltmeye iştirak edenlerin 240 liralık muvakkat teminatlarile ,1 
raber yukarıda yazılı ~ün ve saate kadar Belediye EncüıJI~ 
müracaatları ve isteklilerin şartnameyi hergün Belediyede ' 
lecekleri ilin olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

~" Temizlik işlerinde kullanılmak üzere lüzumu oJan 4 tant ~ 
yon pazarlığa konulmuştur. Bunlara 11 000 lira bedel tahrt1i11~ı 
mlştir. Şartnamesi Levazım Müd~rlü

0

ğünde ııörülebilir. lıtt1/ 
2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 825 liralık ilk tt / 
makbuz veya mektubile beraber 25.5.938 çarşamba ıüııii 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Tekirdağ A~kcri Satıııalma Komisyonundan: 

Tekirdağ kıt'alan ihtiyacı için 5<X> döniiın çayır otl1
1 zarlıkla satın alınacaktır. Çayırı olanların 21 mayıs 938 

gününe ka<lar çayırlarını güstP.rmleri laıundır . Muvafı~ 
duğu muayene komisyonunca görülüp anlaşılıiıktırn soıt''r 
mayıs 938 çarşamba günıi saat 15 te paıarlıkla ynp•1' 
ilaıı olunur. 

* * * Eksiltmede olan i~: Tekirda~ hastane inin 6(jfJ ~ 
koyun etidir. 

11 
Tahmiu fiatı 45 kuruştur. Fiııtı muhammen uedel 

rirıdcn muvakkat teminatı 202 lira 50 kuruştur. 
İhalesi açık ebiltme u ulile 21 mayıs 938 c uınarte·1, 

nü ~aat l 1 de yapılacağından talipler ihaleden bir saat e 
gelmeleri ilan olunur. 

Tarsuı:ı C. Müdıieiumumiliğinden : 

Tarsus <:eza ~vindcki malıklım ve mc\ kııfJarn tııı 
939 gününe kadar bir yıl içinde vt ri lecek ekıneğın LO 



• 
' , 

l 7 ıf l ........ '. 

Yıs 938 gününden itibaren 15 gün müddetle açık artırma 
\'e ek~iltme u:mlile müzayedeye .çıkanJmı:ı:tır. 

938 
Tali~ _olanların y~zde 7.5 .~uv~kkat teı:ı~n:ıtla 25 mayı::ı 

I tarıhıne kadar 1arsus muddeı uınumılıirıne nıiiracaal-
arı lJan olunur. " 

İzmir Memleket Hastanesi Bastahihliirindeıı: :r. o 

İıınir Memleht ve Eşrefpaşa ha. tanelerinin <JJ8 mali 
Yılı ihtiyacını kari>ılıyacak olan aşağıda miktar ve kıymeti 
~u~ammeneleri yazılı erzak ve ~aire 13.5.938 tarihinden 2 
k aııran 938 tarihine kadar 21 giin müddetle ek$iltmeyc çı-
arılmı~tır. 

Buıılardan 9 ı Lin kilo ve 96~5 liralık bırinci ne\'i t•k· 
~ek ve 40 bin kılo J 8400 liralık koyun eti, 5200 kilo 5070 

1
1talık s~deyağ_ı, 260 ton ve 6240 liralık ko · kömürü ve 
I ~) hralık ılaç kapalı zart u::ıulil~ ı.2 hin kilo 3360 lira· 
~ ın~k südü ve 24500 kilo 2940 liralık inek yoğunlu ve 

'l hralık evrakı mathua aç~k eksiltme ile 2.6. 93R rarihiııe 
~a _lıyan per~embe günii ~ıı.at 9 dan 12 ye karlar İzmir ili 
d aııni encümeninde ihaleleri icra kılınacaktır. Geııe bunlar· 
k~n başka 5500 kilo ve 1650 liralık beynz sahun, 12700 
kılo ve 2794 liralık pirinç, 8250 kilo ve 1815 liralık ma-
arna, 225 kilo ve 731 lira 25 kurusluk çay 10 bin kilo 

Ve 2 . " , 
1 . 7()(). lırahk toz şeker, l 1410 metre 2745 lira 60 kuru:;--
Uk ycrlı knput bezi, 2500 metre ve 500 liralık kefenlik in

ce Yerli kaput bezi. 300 ınt;trc ve 660 liralık paltoluk ku· 
~aş, 2,=)()() kalıp ve 1250 liralık buz 13.5.938 tarihine ka
h ar. 25 gün müddetle açık ehi itmeye konulmuştur. Ve 6 
azıran 938 tarıhiıw rastlayan paz.arte:,İ günü saat 9 dan 12 

~e. kadar ihalesi icra kılınacağından i:.teklilPrin yiizdt~ 7,5 
••tsb . d . k J . etın e tcmınat ma ·buzu veya mektıılıil" ınezktir saatte 

1 ;nıır ili daimi encümenine müracaatları ve kııpah zarf ıısu-
1 e eksiltmeye i.,tirak edeceklerin de eksiltmenin icrasırıdan 

\'\'Vel bedeli muhammeniu yuzde 7,5 ni betinde teminatı mu-
takkate inı İııııir ili ınuha-.t. bei hıı;:;u~iy • ınHdüriydine yatı
i arak alacnğı makbuz veya bir h ınka nır.ktubuııu Lıir zarf 
Çıne de t kl'f · · ·· · ·ı 1 · · l \' e ı name ını VI" uzeı ıııe ::.arı ı a re,ının ycızı ına:-..ı 

tıe bu iki zarfın bır zarf içme koıııılarak u tıi mühürle-
Crek zarfın üzerine han,.,.i is frin ek!=;iltıueyt"' istirak (·de-"el't· c ~ .. ~ ~ 

• t'ı1 nin derci ilan olumir. 

Mardin Cümhuriyet Müddei Uınuıniliğinden: 
l haziran 9.18 tarihinden 3 l.'.5,9,~':) tarihine kadar .\lardin 

~za evine lüıumn olan 80 bin kılu ekmek 7.5.')3B tarihin. 
k en itibaren 2490 sayılı kanunun '11 inci madde::;iııe tevfi· 
t •n açık ek:;iltıneye konulmuştur. Bedeli muhaınmcııi 5 ku-
3~ 5? santimdir. Talip ol_a~ların teminat. ınurnkatası olan 
t hrayı makbuz mııkabılınJe mal ::ıandığma yatırmak ve
fı~ bu ni bette mezkur kanunun 17 inci madde ... iniıı B C.D. 
ta ~alarmdaki yazılı teminatlarile birlikte yevmi ihale olarak 
a Yın olunan 23.5.938 tarihine mü:::adif pa,,;artesi güııii ::.aat 
~de C.M.U.liği riyaseti attm<la müteşekkil komisyonu mah-
u Una müracaatları ilan olunur. 

tıab~~rtnaıne ahkfıınini talikler her vaıdt C.:\1,U.liğırıden alı· 
ılır. 

Kayıeri C. Müddeiumumiliğinden: 

1 K · ·.. h b oı - ay1erı cezaevı ıçuı mu ammen edeli azami 7300 lira 
~t•ra 91250 kilo bir senelik ekmek 1.6.38 çarşamba günü saat 14 
)e C. Müddeiumumiliğinde kati ihalesi yapılmak üzere ekıiltme· 

konmuştur. 
te ~- Eksiltmeye girmek iıtiyenler 547 lira 50 kuruş- muvakkat 
,,Qıınat verecekler ve teklif mektublarını yukarıda yazılı gün ,,. 

•lt kadar C. MüddeiumumiliA"ine vermiş bulunacaklardır. 
ı,t~- Bu i'e ait şartnameyi görmek iltiyenler Cezaevi müdür

Untfen bedelsiz alabilirler. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müesseai Arttırma, Eksiltme 
ve İhale Komisyonundah : 

'-h 1\1.erke~ hıfzıuıhha .m~~sse~inin aşa~ı~a c.in~ ve miktarları ve 
'-'t "-ın edılen ltedellerı gosterılen ye.şıllık ıht.ıyacı on be' gün 

ddetıe ve kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye konmuştur. 
'-'G Ş,rtnameler Ankarada Cebeci caddesinde Merkez hıfzıssıhha 

tııesi arttırma, ekıiltnıe •e ihale komisyonunda görülür. 
)o E:lcıiltme 1 haziran 1938 çarşamba günü saat 11 dedir. Komis· 

11 lniie11ese dahilindedir. 
~\IYakkat teminat 615 liradır. 

~•d tldif mektubları 1 haziran 1938 çarşamba günü saat l O a 
t11ı, 1•r komiıyona tevdi olunur. Bu saatten sonra verilecek mek-
C~r kabul olunmaz. 

I> ·••i 
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İstanbul Posta TT Müdürlüğünden: 

1:1~ z,,." eski müteahhit nam ve hesabına olmak üzere İstanbul 
to11~iik Postahane binası idare depolarında mevcut tahminen 25 
)• ltlt•dar Hki harflı evrak ve koçanların satılması açık arttır••· 
~O.t 0nulmuıtur. Arttırma 30.5.938 pazartesi saat 15 te Büyük 

•aahane binası birinci katta P. T. T. müdürlüğünde mütefekkil 

MÜNAKASA GAZETES 

Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher tonunun muham
men bedeli 27 lira hepsinin 675 lira, muvalrkat teminat 50 lira 
63 kuruştur. 

Tali~.lerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarrnı ya· 
hrmak uzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem 
levazım kısmına kağıt nümunelerini görmek üzere de Büyük Poı· 
tahane altında idare levazım deposuna arttırma gün ve saatinde 
komisyona müracaatları. 1 

Kütahya Birinci Sınıf Orman Mühendislitinden : 

Kütahya Vilayetinin Gediz kaza1ı dahilinde hududları şartoa· 
mede yazılı Sulu ormanından 135 metre mikip dikili çam atacı 
yedi ay içinde ormandan çıkarmak üzere 6.4.938 tarihinden iti· 
baren 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 20.5.938 tarihine müsadif cuma rünü saat 15 te yapı· 
lacaktır. 

Beher gayri mamul M3 bin bedeli 460 kuruş. 
Muvakkat teminat 46 lira 92 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler bu 

müddet içinde Kütahya orman birinci sınıf mühendislitine ve Ge· 
diz orman idaresine müracaat edebilirler. 

• • • KiHahya vilayeti Gediz kazası dahilinde hudutları gart
namede yaı;ılı Kara Balık devlet ormanından 122 M3 314 03 di
kili çam ağacı yedi ay içinde ormandan çıkarmak üzere 6 5.938 
tarihinden itibaren ,5 rün muddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

Artırma 20.5.938 tarihine müsadif cuma rinü saat 15 te yapı· 
lacaktır. 

Beher wayri mamul met. mikabı 160 kuruştur. 
Muvakkat teminat 42 lira 20 kuruştur. 
Şartname mukavelename projelerini rörmek iıtiyenler bu 

müddet için Kütahya orman birinci sınıf mühendisliğine ve Ge· 
diz orman idare.ine müracaat edebilirler. 

. ·· İstanbul B~ledıyesı İlanları · : 
.. : : "". ,. 

Haseki hastanesine lüzumu olan 83 kalem ecza açık 
eksiltmiye konulm'Jştur. Bunlara 1 ö55 lira 97 kuruş !be
del tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numarah kanunda 
yazılı vesika ve 124 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 31.5 938 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2882) 

• • • 
Konservatuvar için bastırılmasına lüzum görülen Halk 

şarkılarının birinci ve on beşinci ciltlerinin tabiyesi pa~ 

zarlığa konulmuştuı-. Buna 450 lira bedel tahmin edilmİf · 
tir. Nümunesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 67 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile 
beraber -0.5.938 cuma günü saat 14 de Uaimi Encümen· 
de l:ıulunmalıdıriar. (2902) 

j inhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
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1 

30 
40 
7 
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" " 
" " 
', " 
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Tutün Sepeti 
Dökme soba 
Saç 
Saç varil · 
Tel tefrik kafesi 
Mozayik tekne 
Büyük cam çerçeve 
Ufak cam şişe 

IO 
80 

6 
6 

IO 

'' " 
" " 

Muhtelif marka yazı makinası 
Baskül 

5 
60 
50 

150 
1170 
300 
400 

" " 
" " 

kilo ,, 
,, ,, 
" " 
'. ,, 
" " 
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Hela taşı 
Kapı 

Kayış 

Muşamba parçaları 
Hortum 
Tönbeki derisi 

bezi 
,, Tiftiği 

17 ,, ,, Demir saç yağ bidonu 

1- Cins ve mıktan yukarıda yazılı eşya pazarlıkla sa· 
tılaceıktır. 

11- Pazarlık 18.V.938 tarihine 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlayan çarşamba 

ve Mubayaat Şubesi 

ll! - Satılacak mallar Cibali Fabrikasında hergün gö· 
rülebilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2589) 4-4 

Sayfa 3 

. l- İdaremizin Şemsipaşada bulunan her iki Tütün 
işleme ~vlerine şartnamesi mucibince yapılacak elektrikle 
işler (SiREN Düdüğü) saat tesisatı işi pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

11- SİREN Düdüğü tesisatının ana saatine rapb
dilecek yedi adet saat dahil oJmak üzere Heyeti umumi
yesinin keşif bedeli 863,20 lira ve muvakkat teminatı 
64.14 liradır. 

lll- Pazarlık 25.V.938 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeain· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
liflerini tetkik edilmek ÜJıere eksiltme gününden bir haf· 
ta evvel fütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2579) 4 -4 

• • • 
l- İzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırıla· 

cak Tütün Bakım ve İşleme Evinin temel kazıkları işi 
ll.lV.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keıif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı 5613.27 liradır. 

Hl- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 
aynı günde en geç saat 14 e kadar adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

lV- Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Levazam ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 
lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar daire
sinde yapılacak olan temel kazıkları işi Fr.ınki, Rodiç, 
Stern, Simples, Brechtl, Abolorenz, Miharlis, Mast vesair 
firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sis· 
temlere göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek iste· 
yen firmaların fenni tekliflerini münakasa a-ününden ! O 
gün evveline kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar Tütün 
İşleri Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VJ - İsteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları 
veyahut bir mühendis veya mimari inşaatın h;tamına ka
da.r daimi olarak iş başında bulunduracağına dair arala· 
rında teati edilmiş Noterlikce tasdikli bir teahhüt kağıdı 
ile Nafıa Vekaletinden alınmış bu gibi işleri ynptıklarıuı 
gösterir müteahhitlik vesikasını eksiltme gününden en geç 
üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat 
Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

Vll- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 
vı inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat p .. rası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere ek; iltme gönü 
en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alam Komis· 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (2578) 2-4 

* * * 
1- ll.lV.938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan 

şartname ve projesi mucibince İzmirde yaptırılacak Tü
tün Bakım ve İşleme Evi inşaatı yeniden kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat 
teminatı 30.828 lira 43 kuruştur. 

111- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlıyao pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfların 
aynı günde en geç saat 15 e kadar ad, geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

lV- Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları veya
hut bir mühendis veya mimari inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulunduracağına dair aralarında 
teati edilmiş Noterlikce tasdikli bir taahhüt kağıdı ile 
Nafıa Vekaletinden alınmış asgari 200.000 liralık bu gibi 
inşaat yaptıklarım gösterir bir müteahhitlik vesikasını 
eksiltme günilndcn en geç üç gün evveline kadar inhi-

' sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alma· 

ları la:ıımdır. 
Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V 

inci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka-
bilinde verilmiş olması lazımdır. (2577) 2- 4 
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Objet de l'adjudication 

, Adjudications au Rabais 

Reparation batiment Bınque Ottomane Succursale 
Mersine. 

TravAux de nivellement .a la pince hippique 
Goudronnag-e fl route Zongould;ık-Devrek 
Rep. s route Alatcham-Gume use. 
Constr. vespıSİt:nne au bitıment ecole Jsmet ine unu 
Rep. bibliothcque du bourg Havza 
Con tr. ve1pasicnne au batıment ecole Alatcham 

• ,, ,, ,, ,, Secondaire 

Mode l'rix 
d'adjudicat. eatimatif ---

Publique 2315 

,, 471 
,, 6757 77 

.. 1340 03 
,, 1578 80 

" 
2897 26 

.. 1706 32 
.. 2014 43 

Cautioa. 
Proviıoire 

300 -

508 -
100 50 
118 -
217 29 
127 97 
151 (18 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure 

Dir. Banque Ottomane Swc. Mersine 23-5·38 16 

Municipalite T ourgoutlou 
Vılayet Zong-ouldak 
Vilayet Samıoun 

,, 

" 
" Dir. Trav. Pub. Samsoun 

24-5-38 
18-5-38 
28-5-38 
28-5-38 
28-5-38 
28-5-38 
25-5-38 

15 
15 
12 -
12 -
12 -
12 -
15 -

Concours du proiet pour construction cuino et hôtel 
a la vılle Zongouldak 

Municipalite Zongouldak Jusqu'au 30-6-38 

Produits Chimiques e .. Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-Fourn!ture pour Hôpitaux 

Medıcameots pour hôpital Rfgi onal İzmır Pli cıcb i4800 - Chef Medecin Hôpital Rei"· l2mir 2-6-38 
31-5·38 hoduits pharmaceutiques pour l'hôpital Hasseki: Publique 1655 97 124 19 { Com. Perm. Municipalite lstanbul 

83 lots. Dir. Econoa. • • 

Ele ctricite-Gaz-Chauffage Central (lnstaUation et Materiel) 

Articles tt- l ephoniqueı ; 21 lots Publique 641 20 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour paletot, toile pour linceuil, et toile pr. 
capote. 

Etoffe pour uniformes : 500 m. 

T o ile pour housse de matelas et taies d' oreillers 
8000 m. (aj.). 

Travaux d'Jmprimerie- Pa peterie 

lmpreuion de registres 
lmprcssion des chsnsons populaires pour le can· 

servatoire. 

Pli cach 

Publique 
Gre a gre 

Pli cach 
Gre a gre 

640 -
3040 -

664 -
450 -

An eublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Repnration des cınapes fıuteuils et changcment 
des rideaux du salon du moteur No 13. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille Zongouldak- Bois resineux· Boi!' de chcne 
Bois : 300 t. 

ver.s 

T rnvııux de voırie ııu bourg Bartin 
Motocyclette nvec panicr model TS NSU 
Cnmionııette marque Ford ou Chevrolet : 1 p. 
Location d'un auto perıdant 1 annee. 
Chambrc a ııir et pneux pour camİOH et autobua. 
Camion pour voiric : 4 p (aj.) 

Provisions 

Paın, viande de mouton yoghourt, aavon, rir., ma
caronie, ri~, sucre et glace. 

Provision legıımcs, viandc de mouton et yoghourt 
Pain : 80 t. 

,, : 91250 k. 
Pain pour le penitcncier Tarsous. 
Foin. 
Viande de mouton : 6000 k. 
Legumeı: 5 lots 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois de sapin. 
Charbon de bois. 
Canevas, corde et ficelle. 

,.. 

Gre a rre 

Publique 

ft 

Publique 

Publıque 

" Gre a rre 

Pli cach 

?ublique 
,, 
" .. 

Grf> a rre 
Publique 
Pli cıch 

Publique 

• 
Gre iı gre 

2?5 

2250 -

3200 -
740 -

2800 
1320 
8775 

11000 

7300 

'49 -

47 
228 

67 50 

17 

169 -

240 -

200 
9, -

658 13 
825 -

330 -
547 - -

202 50 

14 -
38 55 

Vilayet Samıoun 28-5 ·38 

Chef Medecin Hôpital Reg. lzmir 6-6-38 

Com. Ach. Ecolea Secondıires lzmir 211·5-38 
Com. Ach. Command. Gen. Protec. 20·5-38 

Foretı Ank. 

Chef Med. Hôpital Reg-ional lzaıir 
Com. Perm. \4unici plllite lstanbul 

Dir. Ecom. ,, ,, 

2-6-38 
20-5-38 

Com. Ach. Coaım. G. Surv. Douan. lst. 19-5-38 

Vilayet Kastamonou 
2 E.xp. Ch. de fer F.tat Ankara 

27-5-38 
31-5-38 

Mun.cipalite Bartin 26-5-38 
Dir. Süretc Kaisseri 25-5-38 
Dir. Station Noisette Guireıoun 19-5·38 
Com. Ach. Ch. de Fer E.tat Ankara .31-5-38 
1 Expl. Ch. de fer E.tat Haydarpııcha 6-6-38 
1 Com. Perm. Mun. lstnnbul 25-5-38 
l Dir. Ecoaom. ,, ,, 

Cbef Med. Hôp. Reg. lımir 

Vilayet l\astamonou 
Procureur Gen. Rep. Mardin 

" " " 
Kaisaert 

,, .. ,, Tarsous 
Com. Ach. Milit. Tekirdaıh 

" Co•. Acb. Hn. Aıısist. Soc. 

Dir. Foretı ltcbel 
,, Orhanı,aı.i 

Dir. Monopoleıı Samaoun 

Ank. 

26-6-38 

27-5-38 
23-5-38 

1-6-38 
25-5-38 
21-5-38 
21·5-38 

1-6-38 

28-5-38 
27-5-38 
23-5-38 

9-
14 -

12 -

9-

16 -
11 -

9 
14 

11 -

15 -

14 -

14 -
15 --
15 
14 -

9 

8-
14 

15 • 
11 
ıo 

15 -

15 

Çarşanıba 18.5.938 

Gönen kaaabaaının elektrik tesis. (Gönen Beled., \~ 6'3 

Arpa (Niğde Ask. SAK) .,: 68t 
Tuz ambarı ile aile evi inş. Clnhis. U. Müd.) S· 685 ~oııı 
Dikatrin, demir karyola, komodin, kaol, moletsiz bilet 

törü (DDY) .,! 6E6 
Koyun eti {Ank. Lvz.) J'~ 686 
• Çam odunu (Eskişehir Orman Başmüd.) ~-. 687 
Yapı malzemesi (lst. Komut.) X 681 
Kalay ve külçe kurşun (PTT Fabr. Müd.) .\ .. 687 
Yatak kılıflığı bez (MMV) .\ .. 687 
Kayın ağaç (DDY) .:'! 687 
Kömür nakli ( " ) ,.,! 688 
Dükkan ve okul tamiri (Konya Hus. Muh. Müd.) .\~ 6~ad.l 
• Demir saç, hortum, sepet, baskül, şişe v s. (lnh. U. 
Parke taşı (Balıkesir Vil.) ;\~ 690 
Süt ve yoğurt (Kırklareli Tüm.) ~\• 690 
Konya-Akşehir ile Konya·Ank. yolunun arasında 

kırdırılıp istifi işi (Konya Vil.) J\! 691 
Parke taşı nakliyatı (Konya Vil.) ·'~ 691 
Şose Ye menfez inş. (Sl!yhan Vil.) ~\~ 691 
Kereste (Denizli Val.) -'~ 693 
• Hurda madenler (Denizbank ist. Şuh. Müd.) .\' 696 
• Eaki duba ankazı (İst. BeJed.) .\~ 697 
İlk okul binası inş. (Yozgat Vil.) .\: 698 
Köprü tamiri (Bilecik Nafıa Müd.) Mo. 700 

Hamiş : "No.,, işareti ilim havi gaz.eteınizin sayısını 
/ 

Mercredi 18-5-938 

lnstallation electriquc au bourg Gueunene 
No 683 

()~ 
(Municipalıte 

Orge (Com. Ach. Milıt. Nı2'hde) No 684 ~ 
Constr. dt!pôt de sel et maisons pour habitation (Dır. (jell 

No 685 de b 
Diquistrine, lıts de fer, comodine, caol et compositeur 

(Ch de Fer Etat) No 686 
Caol et compositcur de billets (Ch. de Fer Etat.) No 686 
Vııınde de mo<Jton : (lntcnd. Ank.) N. 686 
• Bois de sapirı (Dir. Forets E.aitichehir) No 687 
Materiaux de conıtruction {Command. lııt.) N. 687 
Etain et linrot de plomb (Dir. Fabriques P.T.T.) No 687 er 
Toilc pour house et taies d'oreillers (Min . Def. Nat.) N° 
Bois d'etre (Ch. de Fer Etat) No 687 
Transport de clıllrbon (Ch. de Fer Etat) No 688 rJo 
R .. p. mıgasiııs et ecole (Dir. Comptabilite Privce Konia). (/ 
• Tôlcs d'acier, manche de lin, panier, bıscules ete. (Dıt• 

nopoles) No 690 
Paves (Vil. Balikesir) No 690 
Lait et yoghourt (Dıv. Kırklareli) No 690 
Conc!lssage et cntassement de pierrcs s route Konia-Atı:ch 

(Vil. Konıa) No 691 
Traasport de paves (Vil. Konia) No 691 
Constr. chauıısee et archeıı (Vil. Seyhan) No 6Q 1 
Charpente (Vil. Denizli) No 693 
• Mctaux (Dir. Denizbank Suc. Iıt.) No 696 
• Decombre& d'un chalon (Mun. lstanbul) No 697 
Constr. bat. ecole Primaire (Vil. Yozgat) No 698 
Rep d'un pont (Dir. Trav. Pub. Biledjik) No 700 

'' DEV 1 
Tercüme Bürosu 

,, 

Her lisandan ve her türlü tercüme işleri v-et 
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ş' 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat ( 
--dl Fiyatlar gayet mütedı• 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Aboneleri"e 
Hususi tenzilat yapılır 

!" 
Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Ha11' 

Telefon : 49442 


