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'> Münakasaıar 

~•at, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

'k:; limanının taranarak temiırlenmeı;i ve Mendi
~~elt inş . 
'-:'Ilı inş . : 80 m. (temd) 

··ICır~elıir yolunun arasında yap. toprak tesvi· 
~:~•i, sınai imalit ile esulı tamirat 

t tlı·Haymana yolunun arasında şoıe tamiri ile 

~ '' ib:taratı İfi 
~ inş . : 4000 m. 

'1 "•·Kozan yoluaun arasında 2000 m. şoıe ve 2 
~~ enrez inş. (temd) 

~•·istasyon yolu üzerindeki köprü tnmıri 

kapalı z. 9975 -

paz. 8478 14 
kapalı z. 178550 51 

,, 33679 20 

aç. ekı;. 55~1 60 
pu. 24302 98 

aç. ekı. 3027 88 

~rik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
~ ... 
' ın ~ .. abaSI elektrik tesiı. (1 kısım) (şart. 5 L) kapalı z. 

llda yap. elektrik tesiı. (şart. 3 L) " 
7260 -
30000 -

~t .. 
~cat, Elbiıe, Kundura, Çamaşsr v.s. 

~' ı>1ıt bezi: 25-30 top - yerli bez: 10-15 top 

~asiye-Yazıhane Levazımı 
~'lb 

•• kitıdı ve karton 7 lı.alem 

~ta•a-T-L&.- V. I• 
~~-
"-trıplik muhtelif kalıalıldarda: 3100 ad. 

~ 
-htukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Oq --
"" L k k- iİ .tı. • • k" " cı 1 llO om ru ve Jınyıt omur 

~~t 
~rik 
~ .... 

ı. ır direk: 554 ad. 

~ dıı lhti2'i 

~ı.;re: 200 ad . . . . . 
'Ye razoıhaneai içın razoz ımal makıne11: 1 

~· • şişe dolcformalc makinesi: 1 ad. - tiıe yı
~'ırıa nıakineıi, asit karbonik imaline mahsus ci
lt, kapsül: 500000 ad .• şişe: 10000 ad. 

t~ahire, Et, Sebze •· •· 

it: 39 kalem 
t 
~tlılt sa•an: 25 t. - yemlik aaman: 247092 lc. 
~•it: 250 t. 
~,elt, sabun, udeyat, sotan, uıakarna, yumurta, 

Y, •üt, et, pirinç v.ı. 

~~üzayedeler ,. 
t-:' eşya, deniz motörü, çamaıır yıkama ve ku

~'11~ 11111
• nıakiDeıi, çivi, liıtikli bakır kablo v . ı. 

~ .. l)t, dinamo akkümü&atôr buı malciaeleri (temd) ... ,&: , ' . 
~~·derya fambotunUM parçalanarak dentzden ÇI• 
ılı rıı... . . 
~ .... sı ışı 

~•tef, eaki çini f abrikuıada mevcut makine alat 

~' 'd•vatı 
~ dclllir: 3 t. - fd ve mavoa anlı:azı 

bil Benz marka 

aç. eks. 

kapalı ı . 9885 -

kapalı 2 . 5130 12 

aç. eks. 

kapalı z. 7371 
paz. 
aç. eks . 

.. 

aç. ekı. 

,, 
kapalı z. 
aç. cks. 

aç. art . 

paz . 
aç. art. 

,, 

paır . 

aç. art. 

• 

5316 84 

747 12 

635 86 
10177 53 

2525 94 

414 12 

227 08 

544 50 
2250 -

741 38 

384 76 

398 76 

Daha fazla malumat ve ilanların 

lıt. Deniz Tıcaret Müd. 6-6-38 

lzmit Belediyesi 
Ankara V aliliki 

• 
Kars Valilıti 
Adana Vılayeti 

.. 

Mardın Belediyesi 
Ke~an ,, 

15-6-38 
6-6-38 

6-6-38 

1-6-38 
28·5-38 

3 )-5 38 

4-6-38 
2.1-6-38 

Ordu Memleket Hut. Baıt. 30-5-38 

O. D. yolları H. paşa 13-6-38 

D. D. yollan H. paşa 30-5-38 

M11nisa ED'.r. Akl. ve Asabiye 7·6-38 
H111t. Baıtab. 

Mustafa Kemalpaşa Beled. 6-6-38 
30-5-38 

Başt. 30-5-38 
30-5-38 

lzmir Vilayeti 
Ordu Memleket Hast 
Adana Belediyeıi 

Manisa Emr. Akl. ve Asabiye 7-6-38 
Hast. Baştıab. 

Tophane Lvz. SAK 6-6-38 
Urfa C. Müddeiumum. 15-6-38 
Ordu Memleket Hast. Başt. 30-5-38 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

15 -

11 
1 ·~ 

15 -

15 -
10 -

11 

12 
16 

-

14 -

15 -

15 30 

9-

16 -
11 -
14 -
15 -

9 

14 30 
12 -
14 -

Oenizb,nlı: lst. Şub. Müd. 
lst. Defterdarlı~ı 

30-5-38 15 -

" 
Deniıbanlc lzmir Şubesi 
Ordu VilAyeti 

• • 

30-5-38 15 

30-5·38 15 -

1-6-38 15 -
1 ay zarfında 

tam metni ıçın 

ıüt:fan iç sayifelere müracaat: ediniz 
• 

a) MÜNAKASAL AR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Haritn 

İıtanbul Deniz Tic::areti Müdürlüğünden: 

Kumkapı limanmm taranarak temizlenmesi ve bu me· 
yanda mevcud döküntüler üzerine Mendirek inşası kapalı 
zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Tahmin bedeli 9975 
liradır. Yüzde 7,5 teminatı muvakkate 747 lira 12 kuruş
tur. Talihlerin bu gibi işlerle iştigml ettiğine dair 50 bin 
Jirahk vesaik ibrazı ve yüzde 7,5 teminatı muYakkate 
makbuz veya banka mektublarile eksiltme günü olan 8 
haziran 938 pazartesi günii saat 15 te Galatada Deniz 
ticareti müdürlüğü binasinda müteşekkil komisyona şıırt· 
name, izahname ve resimleri görmek istiyenlerin de Mü· 
diriyet İdare şubesine müracaatları i 'an olunur. 

Kars Valiliğinden: 

Ardahan yalnız çamyolunun 28-890 33.000 kilomet
resi arasmda 4000 metre. tulunda şose inşası açık oksilt· 
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 5521.60 liradır. 
Muvakkat teminatı 414 lira 1 2 kuruştur. 
Dosyası Kars Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
Bu işi yapabileceğine dair nafıc1dan aldığı vesikayı 

ibraz etmesi. 
İhale l haziran 938 çarşamba günü saat 15 te Kars 

Hükümet konağındaki Sürel Komisyonda yApılacakbr. 
Taliblerin mezkür gün ve saatte Komisyonda hazır 

bulunmaları bilit olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 33679 lira 20 kuruştan ibaret bulunan 
Polatlı Haymana yoıunun 10+000-39+-00o kilometreleri 
arasında şose tamiratı ile taş ihzarat işi kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.6.938 pazar· 
tesi günü saat 15 te Ankara vilayet daimi encümeniade 
yapılacakhr. 

İstekliler teklif moktubları Ticaret odası vesikası, 2525 
lira 94 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya mak· 
buzları ve nafıa vekaletinden 38 takvim yılına mahsus 
o!arak aldıkları müteahhitlik vesik lariyle birlikte sozu 
geçen günde saat 14 e kad :u Encümea reisliğine verme· 
leri. 

Keşif ve şartnamesi Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

• • • Keşif bedeli 178550 lira 51 kuruştan ibaret bu
hman Ankara-Kırşehir yolunun so+ooo - I03+500 üncü 
kilometreleri arasmda toprak tesviyesi, sınai imalit ile 
esaslı tamirat işi kapah zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 6.6.938 pazartesi günü saat 15 te yapılacak
tır. İstekliler teklif mektubu veya makbuzları ve Nafıa 
Vekaletinden 938 takvim yılma mahsus müteahhitlik ve
sikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 e kadar En· 
cümen Reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüiünden 

ıörebilirler . 

lzmit Belediyesinden: 

Buğday meydanı ve keresteciler arkasında evvelce 
yapılmış olan nhtıma ilave edilecek 80 metro rıhtıma is
tekli çıkmadığından bir ay zarfanda ayni şartlar içinde 
pazarlıkla verilecektir. 

Bedeli keşfi 8478 lira 14 kuruş olup muvakkat teminat 
635 lira 86 kuruştur. 

Pazarlıkla ihale 15 haziran 938 tarihine raslayaıı çar· 
şamba günü aaat 11 de İzmit belediyesinde yapılacakbr. 

İsteklilerin fenni ve mali şartnameyi belediyeden alma· 
lan ilin olunur . 
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Sayfa 2 

Adanıı VilAyeti Daimi Encümeninden: 

Bahçe-fstuyon yolu üzerindeki bir köprö tamiratı 3027 lira 08 
kuruş bedel ile açık eksiltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 30.5.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 da 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Keşif evrakını görmek i.teyenler nafıa dairesine muracaat 
edebilirler. 

isteklilerin m lira 08 kuruş muvakkat teminat vermesi ve bu 
işi yapabilecetine dair naf ,a müdürlüğünden alınmış ehliyet ve
sikasını göıtermeğe mecburdur. 

• • • 24302 lira 98 kurut bedelle kapalı zarf usulile eksiltm~· 
ye konulan Adana-Kozan yolunun 3 -1-000 - 5+000 arasındaki 2 bin 
metrelik ıoaa ve iki menfez inşantınu istekli çıkmamıştır. 

Bu inşaat bu bedel ile 28.5.38 tarihine müaadif cumartesi ıü
nü Hat 1 O da ihale edilmek üzere pazarlığa konulmut olduğun
dan isteklilerin bu günde vilayet daimi encümenine ve ketfini 
görmek için de nafıa müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

l\tar<lin Belediye lleisliğin<len 

İkinci kısım teşkil r.dcn ve keşif bedeli 7260 lira olan 
Mardin ka aLası elek triıı: tcsi atı 4.6 .938 cumart• si gunu 
saat 12 de l\lardin Belediye encüml"'niııdc kapalı za ı f usul ile 
eksiltmesi yapılmak üzere 2490 sayılı kanuna tevfıkan ek
siltmiye çıkarılmı~tır. 

Bu işe girmek isteyenler 5l4 lira 50 kuruş ınııvakkat 

teminatla kanunun t::ıyirı ettiği v,. ~aıtrıa ınede yazılı ve.;aik· 
leri ayni günün sant 11 ine kadar Belediye encümeni reıs · 

liğine vermeleri lfızıındır. 

t~tekliler ebiltme ve projeleri Mardin belediye inde gö
recekleri gibi 5 lira mukabilinde ::.uretlerini alabilirler. 

İhale günü saat 1 l derı sonra gelecek teklifler posta ge
cikmesi dahi olsa kabul edilmez. 

Keşan Belediye Riyasetinden 

Bedeli keşfi 30 bin lira Keşanda yapılacak elektrik te
sisatı 2490 sayıla kanuna tevfika.n bir ay müddetle kapalı 
zarf usuiiyle eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu işe ait şartname plan ve projeieri 3 lira 
mukabilinde Keşan belediye reialiğinden alabilirler. 

Muvakkat teminat miktarı 2250 liradır. 
Eksiltmeye girebilınek için nafıa vekaletinden alın mış 

elektrik t~sisatı müteahhitliği vesikası ile 938 senesine 
ait ticaret odası vesikasını almış olmak lazımdır. 

Eksiltme 21.6.938 tarihine rashyan sah günü saat 16 
da Keşan belediye dairesinde yapılacaktır. 

Teklif mektubları yukarıda yazıh saatten bir saat ev
veline kadar Keşan belediye reisliğine verilir. Po!ta ile 
gönderilecek mektubların da aynı saate kadar gelmiş ol
maları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

t ==-eTVc==r 2iCP 
~·· 

Mensucat-Elbise-Kundura .. Çamaşır \' .s. 

• • 
25·30 top kaput bezı ile 10-15 top y~rli bez alınacaktır . Bak: 

erzak sütununda Ordu Memleket haat. ilanına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. ldaresinden: 

Muhammen bedeli 9885 lira olan muhtelif cins Ye 
eb'atta 7 kalem matbaa kağıdı ve karton l .1.6.938 pazar 
tesi günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası !çindeki 
satınalma komisyonu tarafından kapalı zarfla satın alına
caktır. 

Bq işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
7 41 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazete-
1.7.937 tarih 3645 No. la nüshasında intişar eden talimat
name dairesinde alınmış ehliyet vesikasını muhtevi teklif 
mektublarını eksiltme günü saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri laz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası dahi· 
lindeki komisyon tarafından parasız olarak dağıtıl makta
dır. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanlnrı İşletme U. İdaresinden: 

Mnhammen bedeli 51M) lira 12 kuruş olan 3 bin yüz adet 
1250 X 2050 eb' adında ve muhtelif kalınlıklarında kontruplik 30 
mayıs 938 paz.arlesi günü ıaat 15,30 da Haydarpaşada gar binan 
içindeki sahnalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın 
alınacak tar. 

Bu İfe iİrmek iıliyenlerin kanunun tayin ettiği Teaaik Re.mi 

MÜNAKASA GAZETESl 

gazete1iain 1.7.937 T. 3645 numaralı nGsha11nda inti,ar eden ta• 
limatname daireıinde alınmı' ehliyet vesikuı ve 384 lira 76 
kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını ekıilt
me günü uat on dfüt buçuğa kadar komisyon reilliğine verme• 
leri lbımdır. 

Bu i'e ait şartnameler Haydarpafada satınalma komiıyonu 

tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. 

Mahrukat Henzin-Makine yaglan v. s. 

• • • 
Odun, maden kömürü ve linyit alıcacaktır. Bak: erzak 

sütununda Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye hast. Baş· 
ta bibliği ilanına. 

Müteferrik 

Muıtafa Kemalpa,a Belediyesinden: 

Yapılacak elektrik ••hekemiz için mubayaa edilecek olan ve 
bedeli ke,fi 7371 lln tutan 554 aded demir potrel direk 20 ıün 
müddetle kapalı zarfla münakuaya konmuştur. 

Talihlerin şartnameyi Belediyemizden veyahud iıtanbulda Ga
latada Selanik bankaıından dördüncü katta mühen-Jis Hasan Ha
let lşıkpınardan talep etmeleri ve münakasa günü olan 6 haziran 
938 pazartesi ıünü Hat 16 ya kadar teminat mektublarile bera 
ber tekliflerini Belediye Encümenine vermeleri ilin olunur. 

İımir İli Daimi Encümeninden : 

Makam Hizmet otomobilile Nafıa kamyonları ıçın beş 
tane 700X 16 abadında iç ve dış beş tane 600x 17 aba
dında iç ve dış ile altı tane 600 X 20 abadında iç ve dış 
dokuz tane 825X20 abadında iç ve dış lastik satın alı
nacağından isteklilerin 30 mayıs 938 pazartesi saat l 1 de 
Daimi Enclimene baş vurmaları. 

Adana Belediye Riyasetinden : 

Belediye gazozhanesi için 1 yevmiye 5000 şişe imal 
kabiliyetinde bir gazoz imal makinesi, 2· yevmiye 5000 
şişeyi doldurabilecek bir imla makinesi, 3 · yevmiye 5 bin 
şişe yıkayabilecek bir yıkama makinesi, 4- asit karbonik 
imaline mabıuı bir cihaz, 5·5 yüz bin adet kapsül ve 
6·5· 10 bin şişe açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

İmal makinesinin muhammen bedeli 750 lira, imla ma· 
kinesinin muhammen bedeli 300 lira, asit karbonik imal 
makinesinin muhammen bedeli 700 lira, şişe yıkamc. ma· 
kinesinin muhammen bedeli 200 lira, bin adet kapsülün 
muhammen bedeli 225 kuruş ve şişel~rin beherinin mu· 
hammen bedeli 7 kuruştur. 

Muvakkat teminat muhammen be:lelin yüzde 7,5 ğudur 
Talihler bu malzemenin yalnız bir tanesi veya bir kıs· 

mı veya tamamı için eksiltmeye girebilirler. 
İhaleıi mayısın 30 ncu pazartesi günü saat 15 te Be· 

lediye lJaimi Encümeninde yapılacaktır. 
Şartnamesi Belediye Yazı İşleri kalemindedir. İsteyen· 

ler oradan paaasız alabilirler. 
Talihlerin ihale günü muayyen saatte teminat mak· 

buzlarile birlikte Uaimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

• • • 
200 ad~t supurge alınacaktır. Bak: Erzak sütununda 

Ordu Memleket Hast. ilanına. 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze : 

Urfa C. MClddei Umumiliğinden: 

1.6.938 gününden 31 .5.939 gününe kadar Urfa Cezaevinin 
muhammen olan bir ıeoelik 250.000 kilo ekmeği 16.5.938 tari
hinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle ekıiltme
ye konulmuştur. İhale günü olan 15 6.938 salı günü saat 12 de 
dir. Şeraiti anlamak ve pey sürmek istiyenler yüzde yedi buçuk 
teminat muvakkateleriyle Urfa C. M. U. liğine müracaatlari ilin 

olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müe.ssesat 
ıçın müteahhit nam ve hesabına 25 ton yataklık vo 
247092 kilo yemlik saman 6 haziran 938 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği ~at:nalma Ko
miıyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 53 J 6 lira 84 kuruş ilk teminatı 398 lira 76 kuruş· 

gtur. Şıırtnamesi Komisyonda göriilebilir. İsteklilerin kanu· 
ni vesikalarile beraber belli saatte Konmisyona gelmeleri. 

- -
- --- -

23 Mayıs 1938 ~ 

, . • deP: 
ManiH Emrazı Akliye ve AHbiye Haataneıi Baştabıblığıll 

En çok Muhammen MuY~~~:ı
1 

Miktarı bedeli 1eıtı• " 
Cl.nsi Lir• kilo Lira K. 

3 
J8 

Taze Bakla 900 45 
6 75 

Taze bamye 600 90 z 
BuJıur 1900 273 50 17 

8 

Dornates 1000 50 3 
15 

Eknaek 35000 3500 262 5(1 
Koyun eti 11400 4560 342 
Taze fuulya 1400 210 15 
Kuru fasulya 900 135 • 10 
İrmik 175 35 2 
Ihlamur 41 41 3 
İspanak 800 40 3 
Kabak 600 30 2 
Kok kömürü 30000 900 67 
Maden linyit kömilrG 50000 500 37 
Lahana 500 25 1 
Makarna 1450 435 32 
Mercimek 300 45 3 
Nohut 600 60 4 
Çaıa odunu 10000 l 00 1 
Kuru ot 2000 80 6 
Patates 2000 200 15 
Patl ıcan 1800 80 6 ~ 
Petrol 1500 270 20 z5 
Pirinç 2900 570 65 ~ 
Pirinç unu 60 24 1 5tl 
Pırua 1200 60 4 J.1 
Sabun 1460 511 38 50 
Domates 1&lça11 200 60 4 ti 
Çamaşır Sodası 730 54 75 4 eJ 
Kuru sotan 1500 75 5 (j8 
Süt 1800 225 16 o1 
Toz 'eker 1700 467 50 35 ~ 
Tuz 1000 45 3 3-f 
Un 650 84 50 6 78 
Kuru üzüm 280 50 40 3 ıJ 
Sadeyağı 1250 1375 103 ~ 
Zeytinyatı 230 92 6 ıJ 
Yoğurt 900 135 10 sS 
Yulaf 5000 125 16 ,,.-

Yukarıdn yazılı ve hHtanenin 9.l8 malı yılı ihtiyacı 39 le• 
erzak ve mahrukat açık eksiltmeye konulmuştur. t ~ 

Ekıiltme 7 ha:ıiran 938 salı günü saat 9 da Manisa Sıbb• 
dürliiğü binaaındadır. 

Şartnameler hergün ha.tanede görülebilir. 
Taliplerin tayin edilen zamanda muvakkat teminat 

veya mektubları ve ticaret ve1ikalariyle bulunmaları 

Ordu Memleket Hutanesi Baş Hekimliğinden: 

Nev'i 
Miktarı Mil<~~,r 

Azami Aıgart Nev'i Azatnİ ~,~ 
kilo kilo kılo p 

Birinci ekmek IU400 8000 Koynn eti 5800 f 
Sade ynğı (inek) 650 450 Tuz 35() ıı 
Sabun ayvalık 300 250 Pirinç birinci terme 1800 1 
Makarna 250 200 Şehriye tel birinci 200 ~ 
Soğan yerli iri tane 600 500 Sebze muhtelif 3500 1 
Patates ,. " " 1700 1500 Şeker fasulya kuru 400 ~ 
Zeytin yağı ayvalık lOO 75 Birinci buğday unu 130 'P.ı 
Saf inek sütü 2300 2000 Saf inek yoğurdu 2700 1 
Şeker keıme sand ık Çapa marka pirinç unu ıSO 

içinde 700 600 Çay harman 4 

Malatya birinci kay11 100 75 Çamaşır sodası 200 
Nişasta 5 4 Kırmızı birinci mer· 

75 
150 
250 
2oO 

Zeytin iri tane 50 40 cimek 
Nohut iri birinr.i 100 75 Salça temiz saf 
Yumurta taze 400 300 Limon iri 
Öküz marka çivit 250 200 Kibrit 
Süpürge 200 175 Kaput bezi top 30 

15 Ha111a top 8 5 Yerli bez 11 

z' 
Memleket haıtaneıinin 31.5.939 may11 gayesine kadar 

1 
11 

lık ihtiyacı olan yukarıda cinsi azami, asgari ve eV1af veto' 
yazılı 28 kalem erzalt ve sairesi aşağıda yazılı hususi ş•' o' 
mucibince 30 mayıa 938 pazartesi ıünü sut 14 de vilayet ~ı 

1 encümeninde talibine ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
rılmıttır. .,, 

Mezkur erzak ve nirenin numunelerini ve umumi şart0i 
sini ııörmek isteyenler daimi encümen kalemine ve sağlıl< 
törlüğüne müracaat etmeleri. t 

Taliplerin muhammen kıymet üzerinden yüzde 7.5 rıi5b'5' 
teminat akçası veya banka mektubu ile ihale günü olan ~~/ 
pazartesi saat 15 te Vilayet daimi encümeüinde hazır bıJ 
ları ilin olunur . 

ı b) i ı Ü Z A V E O E L ~ 
ı----- -- .,....,.,.,. 

Ordu Vilayeti Daimi Encümenden : 
,1 

30.4.1138 cumartesi tatilini takip eden 2.5.938 P 
tesi günü ihalesi icra kılınacağı evvelce ilan edile~, 
lira muhammen bedelli Vilayet hizmet otomobili Jı 
lira keşif bedelli Benz marka otomobile talip çık01.~~J 
dan ihalesi 2.5.938 tarihinden itibaren bir ay 01tJ 

uzatılmıştır. İsteklilerin temdit tarihinden itibare~ 
ay içinde her zaman Vilayet Daimi Encümeni'1e 
racaatları ilan olunur. 
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~Mayıs 1938 MÜNAKASA GAZETESi 

1 ıtanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Dünkü nüııhamızdan devam) 
1\ MKN 1061 BBA 810 1\1 ve N 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

kilo 
Beher ki. İlk teminatı Eksiltmenin yapı· 

lacatı sıün ve saat 
Eksiltmenin 
tekli 

Şartname 

bedeli 
kuruş 

S 120 K 1291 LD Arifi P. yün 
~•nsucat MKN 775 JML B 
l 9 1,6 M ve N KS 626 K 2024, 
p 91 ~D. ağaç makaraya sarılı 
1(. lplık ihale sıünü 22-6-938 M 
~ 9411 S F 1 3 M ve N GS 
l>o K 199 L 37 KD yaldızlı 

1~•elen fincan ve tabak MKN 
1( A P 2868 M ve N KS 957 

tahmin B. 
kuruş 

Lira Kr. 

r, 239 L 25 KD adi cam ı~f
t t§yaıı ıu bardagı çay barda-

1 ve uire MKN 784 marka 
~Ubtelif N KS 1754 K 1743 L 
~ 4 

l<D kutru 5 MM den fazla 
l(~tır:lir halat MKN 787 KJ 6 25 
t 2320 K 920 L 27 KD Ema
'4~ denıir abteathane levazımı 
(\ N 1067 bili M Ye N KS 2 
ip 240 G 121 L 28 KD kaçak 
3~k ınensucat MKN 115 MUl\1 
b hS M ve N KS 536 K 34 LD 
,. t eri 250 G. dan fazla demir 
ttk• 
776 •ç ihale günü 24.6.38 MKN 
1( S D J 68 85 M ve N KS 2070 
~· 90 LD tülü 25 MM az de
l ~r çivi adi MKN 9135 LHCIF 
l\o M ve N KS 160 K 97 L 31 
l\N demir kapaklı boş şişe M 
2oQ 9618 EV 5288 M ve N KS 
~ K 662 L 53 KD ipliği havi 
!\~artı P. Mensucat fasone M 
IO(ı 1095 GW 824 J KS 72 K 
tıfl( l 38 KD Motörlü tulumba 
1\ N 1097 G W 824 2 KS 65 
\> 

11 3 L 93 KD demir tulumba I(; aksamı MKN IG99 GW 824 4 
to I l74 K 230 L 59 KD mo
ıı: Q demir tulumba ihal6 ıü -
\' 27.6.938 MKN 7875 bili M 
de N KS 12482 K 718 L 7 KD 
\' trtıir halat MKN 7875 bil.ıi M 

Ekme•~ 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
~ğır eti 
Sadeyağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

420,000 

61,000 
61.500 
20,500 
23,250 

37,500 

72,000 

10 

47 
40 
47 
35 

100 

28 
30 19,750 

·~--~-. 
38 kalem yaf 

sebze 

Tüvenen M. 
kömürü 

KribJe 
Törk Antresiti 
Pirinç 

Beyaz peynir 
Kaşar 

" 
Yumurta 

Nohut 
K. çalı faaulya 
K. barbunya fas. 
Yeşil mercimek 
Kırmızı .. 
Un (Ekstra) 
Pirinç unu 
Makarna 
Şehriye 

Nişasta 
İrmik 

Silivri yoğurdu 

Süt 
Kase yoğurdu 
~Zeftiı;"yai 

Tereyağ 

274,700 kilo 
399,800 adet 
58,300 demet 

2,070 ton 1100 
100 ,, 1500 
25 " 2500 

47,500 

17,700 
8,950 

370,000 adet 

7,850 
23,500 
11,000 
5,000 
3,000 

31,000 
3,200 

10,800 
2,250 
1,500 
3,650 

34,500 

49,000 
13,000 . 

13,750 

4,650-

24 

45 
70 

14 
17 
ıo 

17 
12 
15 
20 
25 
25 
21 
20 
t7 

12 
5 

50 

110 

1 

ı 
I 
I 

1 

1 

3150 00 

4802 13 

2812 50 

1956 38 

6 6/ 1938 Pazartesi 
uat 14.30 da 

6 611933 Pazarteıi 
aaat 14,•5 de 

6 6/ 1938 Pazarteai 
saat 15 te 

6 '6 1 ~38 Pazartesi 
aaat 15,15 de 

319.::7 1.2394 53 6 6 1938 Pazartesi 
saat 11 de 

1867 13 

855 

1067 ~5 

416 25 

555 30 

719 81 

439 88 

489 76 

7 611938 Salı 
uat 16,30 da 

6 6/1938 Pazartesi 
saat 15,30 da 

6 6/1938 Pazartesi 
saat 15,45 de 

6. 6 1938 Pazartesi 
saat 10,30 da 

6 6 1938 Pazartesi 
1aat 16 da 

6 6,'1938 Pazartesi 
saat 10, 15 de 

7 6rı938 Sah 
saat 10,30 da 

7/6 1938 Sah 
uat 10,45 de 

Kapalı zarf 210 

,, 
" 355 

,, ,, 188 

,, 
" 150 

" " 160 

" 
,, 

" .. 
,, ,, 

• ,, 

• 

,, 
" 

" " 
,, ,, 

515 63 ----::;-,;-~~-:::--:----------- - -7/6/1938 Salı ,, ,, 
uat 11 de 

7ı6/19Js~~-383 63 ,, ,, 
ıaat 11,45 de 

Dt k~ KS 17723 K 362 L 34 K 
bıı 0 hne demir halat hurdası 
p halatlar Serviburun antre
p:•undadır. MKN 1068 NN 1/4 
~D"e N KS 496 K 171 L 72 
tıı kurulmamış çamaşır yıka
~ve kurutma makinesi MKN 
i(4 IMF 1517 1.5 M ve N KS 
b

0 
K 280 LD tayyare yazılı 

51ıi•lı boş teneke kutu MKN 
1( 7 R G 2526 M ve N KS 35 
l~t Soo G 68 L 36 KD nikel ci
~ ',Pirinç fermejüp İhale günü 
N ·~038 MKN· 1869 bila M ve 
~ll( S 70 K 63 L 27 KD kına 
~s N .:s20 RS 5489 93 M ye N 
c• 546 K 60 L 4 KD sade ndi 
l~~ boş şişe MKN 6811 KG 
l 5() 1.3 M ve N KS 168 K 356 
~~ KD laıtik kundura ökçesi 
~ ~ N 58 12KD 1240 3 KS 15.5 
~~ L 56 KD adi demir çıvı 
~SN 9888 JAB l 48 M ve N 
it IOJt> K 212 L 45 KD Porse 
d tı lavabo ve abdeshane ör
~':i· MKN 89J S§F Jil M ve N 
ı:ı,k ~O K 260 L 86 Kd eşya 
ıır lıne mahsus tekerleksiz va 
~oıı. 15 

K omi5y~numu:ıa bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacları olan yiyecek ve yaka-
cakları. eksıltmeye konmuftur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

_ Eksıltme İstanbul Kültür Direktörliiğil binası içinde Liseler .Muhasebeciliğinde toplanan 
Lıs~ler Alım, Satını Komisyonunda yapılacaktır. 

•.•tekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Oduı veaikalarile 2490 sayılı Artırma
~ksıltme. kanununu~ tarifalı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda yanlarında göıte• 
rılen be!lı saatt~n bır ıaat evveline kadar Komisyon Başkanhğina makbuz mukabilinde vermeleri. 

Te.mınatları lıtanbu~ . Liseler Mubasebeciliğine ycttırılacaktır ve fartnameler Liseler Alım, Salım 
Komısyonu Sekreterhğınden görülüp öğrenilir. (2916) 2 4 

b· · 49 sayılı kanun muci· 
'rıc b \'t e aşlarında yazılı günlerde 
~- tilnı saat 13 de 2490 sayılı 
Si ~tın hükümleri dairesinde 
~it ~cide Reşadiye caddesinde
'tt l!Urnrük satış salonunda açık 

tır •1 • lit ına ı e satılacaktır. lslek-
~ttrderı Ticaret Odası vesika 
d, malın değeri nisbetinde yüz-

7 buçuk pey akçesi ınak-

buzu aranır. Şartnameler her 
gün dairede görülebilir. Pey 
akçeleri her ırün alınır. Yalnız 
ihale günlerinde pey akçeleri · 
nin 12 ye kadar vezneye yatı
rılması ve bu saatten sonra 
kat'iyyeo pey kabul. edilemiye· 
ceği ve peşin para ile mal al· 
mak istiyenlerden Ticaret O
dası vesikası aranılmıyacağı ve 
bu ıribilerin teminatları usulü 
dairesinde malın deterini temi
nat olarak yatırmaları ve ihale· 
den sonra ihale bedelini derhal 
vermeleri lazımdır. Açak arttır
ma günlerinde ayrıca mütefer
rik eşya salıtları da vardır. 
Bunların listeleri satış aalonu 
kapısında asılıdır. Ti. 23219. 

Deniz bank 1 tan bul Şubesi .Mii<liiı lliğüııdcrı: 

~ I Satışa çıkarılnıı~kcn talibi zuhur etıniyeıı Yalorn kaplı
: ilrıııdaki c~kı elektrik tc::ıisatına aid motör, drnamo, akü
t 1lılatör 'c buz makineleri ycnidP.rı pazarlıkla sntılı~a ç.ka
ı: flııştır. Pazarlık :30 5.938 günü ::ıaa t 15 tı; Dcrıizhank l\la--
ty~J Dairesi Hei~liğindc y:ıpıla!'aktır. 

l Satıln1..:uk parçaların ınüfrc<i.ctl.ı listesi ve satı şa aid rnu
~~Vcle projeısi Materyel Dairesi Reisliğinden para~11: olarak 

1tıahilir. 
tı' Paıarlığa girmek i tiyenler. pazarlık saatiıı d~n evvel De
rı'~bank vezne ine bin yetmi~ beı;; liı alık teminat yatırarak 
1 <t~aılık saatinde Materyel dairesi Hei lifriıı~ miiracaat etme-
ırJirf n er. 

Denizhank İzmir şubesinden: 

b Alayoeymdt~ki tersanemizde mevcut üç bin kilo kadar 
~tda demir ile bir şat ve mavna enkazi l.6 938 çarşaınha 

~lttıti aat oıı b ·ş te pazarlıkl.t satılacak tır. I lerl1irı için temi
tqat akçe~i yirmişer liradır. İzahat ~ınıak i~tiycnleı in şube
'~c uıuracautlara ılaıı olunur. 

=== -
1::-tnnhul Dd"terdar lığından: 

Bakııki>yüııde sahilden 2500 metre açıkta batmış oları 
Peleııgiderya gambotunun parçalanarak denizden çıkarılına 
hının her ma~rafı ve çıkarılacak demir, pınnc, çelik, ve 
saire gilıi aııkazın yezde ;,ekseni, kıymetli madenlerin yıizde 
50 ~i, ıııeskı1kaatııı yüzde 10 u müteahhide aid olmak ~ar
tıle açık aı ttımıası oıı gün uzartılmıştır. lsteklil "rİn ve ~art
ııaıne ... ini giirrııe k i tiyenlerin hergün ve mÜ:1.aycdeye iştirak 
edı>cckleriıı de 30.5.9~~8 pazut~si günü saat on beşte ue~ 
yiiz liralık muvakkat teminat akçelerile Milli Emlak. Müdür
lüğünde topluııan Koıni::-yona miiracaatlcri. 

* * * Yıldızda c~ki Çini F'ııhrika~ında mevcut on üç ka
lem makiııı\ alftl ve edevatın muhammen dokıız yüz kırk 
::-ekiz lira yetrni~ b ~ kuru~ iizeninden şerati daire ·inde açık 
arttırma usu liyle ~atı~ı on gün uzatılmıştır 1 teklilerin va 
~erailini öğrenrnek istiyenlcrin hergün ve müzayedeye i~tirak 
edeceklerin de 30.5.938 pazartesi günii :;aat on beşte yüzdo 
7,5 pey akçelerıle Milli Emluk Müdiirlüğünde toplanan ko
mi~yona müracaatları. 

== 

• N H ~-~ 

0.0.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 24750 lira olan 450.000 adet telgraf bandı 
4.7.938 pazarte1i ıünü 1&at 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara
da İdarC"' bina1ında utın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1856,25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ·.-e Nafıa Müteahhitlik vesika· 
ıı ve tekliflerini aynı gün 1&at 14,30 a kadar Komiıyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireainden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2919) 3-4 

lmtiyıu .. bibi Ye yazı itleri 
Direktörü: lama.il Girit 

~..el11ta Billur rıolcak No. Ut 
Baaıldıjı 7er: ARTUN 8aa.rJDnı 

Sayfa 3 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
1- Şartnamesi mucibince 300 kiloya kadar tartma 

kabiliyetinde 2 adet baskül pazarlıkla satın alınacaktır . 
11- Pazar1ık 30.V.938 tarihine rastlayan pazartesi gü

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

lll- Şartnameler paruız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere münakasa gü
nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrika
lar Şubesine vermeleri v.e tekliflerinin kabulünü muotazam
mın vesika almaları lazımdır. 

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

• * • 
1 - Şartnamesinde cins ve miktarı ya zıh 261000 takım 

Likör ve Misket şarabı etaketi nümuneleri mucibince pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 31. V.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartname ve nümuneleri parasız olarak hergün 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayi 1 edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2641) 3 4 
• • • 

1- Şartnamesi mucibince 1000-1600 kilo bergamut 
esansı pazarhkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 31.V.938 tarihine rastlayan 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

salı 

Şube-

lll- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen iÜn ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2712) 3-4 

Eksiltmenin 
şekli Mahalli 

Açık ek· Göle 
siltme 
,, .. Tortum 

il 11 Hasan-
kale 

Kapalı Arpa-
zarf çayı 

" Ağrı 

• • * 
Keşif Muvakkat Şartn. Zarf. Eksilt· 
bedeli terninatı bedeli verileceği me 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. saat saah 

9674 75 725 61 

9j 42 09 715 66 
9272 54 695 4:1 

10376 60 778 25 

IOl 29 38 759 71 

49 

47 
47 

- 52 

- 51 

13 30 

14 

10 

10 30 
11 

14 30 

15 

" 
Ardahan 11154 12 83tl 56 56 14 30 15 30 

" 
Iğdır 10653 09 798 99 54 15 16 

,, Doğuba- 10653 09 798 99 - 54 15 15 16 15 
yazıt 

" 
Çıldır 10376 66 778 ~5 - 52 15 30 16 30 

1- Yukarıda ısimleri yazılı mahallerde şartname ve 
projeleri mucibince yaptırılacak idare binalarının inşaatı 
hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı açık eksiltme ve 
kapalı zarf usulleriyle eksiltmeye konmuştur. 
ll- Keşif bedelleriyle rnuvakkatteminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 3.Vl.938 tarihine rastlıyan cuma gunu 
hizalarında gö">terilen sa'.ltlerde Kabıtaşta Levazım ve 
:\lubayaat Şubec;inrleki Alım Koınisyorıunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle 
İnhisralar Levazım ve Mubayaat Şubesiyle mahalli İnhi
sarlar İdarelerinden alınabilir. 

V - Açık t!ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kanuni 
vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri, 
kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin mühür
lü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gü
venme parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfları yukarıda yazılı olduğu veçhile eksiltme saat
lerinden birer saat evveline kadar adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilecek mektubların da bu saatlerde Ko
misyonda bulundurulması lazım.:lır. Postada 0Lıc1k gecik· 
meler kabul edilmez. - (2938) 2 - 4 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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3 eme Annee- No. 707 

ABONNEMENTS: Quotidien des Adjudication 
ADMINISTRA 1 ıuı' 

ViJle et Province •• Y oghourtcbou Han 

A u A 
GAZE E 

ler Etage, N. 3-4 
Galata, Perchembe Baı.ar 

T el~pbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 ,, " 50 

12 ., .. 1500 

Etranger: 12 moiıı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S -·-Pour la Publicit~ s'ndreaser 
I' Adminintration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~legraphique: 

l•tanbul - MÜNAKASA 

Tablea Synoptiq e des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui j 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~--------------~-------------- ! 

Mode Prix Caution. Ucu d'adjudication et du Jours Heure I Objet de l'sdjudication d'adjudico.t ealimatif provisoirc Cahicr de:ı Chargeı 

A) Adjudications au Rabais • 

Construction-Rep r tion- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartographıe 

Con truction quai iı lzmit : 80 111. (aj.). Gre iı gre 8478 14 635 86 Municipalite iz.mit 
Dragage port Koumlcapou et constructioa d'une Pli cach 9975 747 12 Dir. Commercc Maritiıne lııtanbul 

15-6-38 11 
6-6-38 15 

jetee sur les rochers eparpillees 
Constr. de chauısee : 4000 m. 
Travaux de nivellcı:ıent reparation chaussces et 

construction d'arts s routc Anlcera·Kirchehir. 
Reparation chaussee et manipulııtion de pierres 

s route Polatli-Haymana. 
Conıtr. de 2 arches et 2000 me ru de chauss e 

s route Adana-Koz.an (aj.). 
Reparation d'un pont s route Bahtche-Station. 

Publique 5521 60 
Pli cach 178550 51 

,. 33679 20 

Gre a ıre 24302 98 

Publique 3027 88 

Electricite-Gaz-Chauffage CentraJ (lnstallation et Materiel) -
Inıtallation electrique iı la vılle Kechan (cııb. eh. Plı cach 

L. 3). 
lnıtallation elcctrique au bourg Mıırdine (1 partie) Pli cach 

(cah. eh. L. 5). 

Habillement - Chaussur~s Tissus- Cuırs. 

T oile pour capoute : 25-30 p. - Toile indigene: 
10-15 p. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Papier pour imprimerie et carton : 7 lots 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Corrlre-plaque (Div. epaisseur) : 3100 p. 

Combustible Carburant-Huiles 

B ois, houille et lie-nite. 

Diver 

Poteaux metalliques pour rcıcau electriquc : 5~4 p. 

Chambre a air et pneux pour auto et camion. 
Balais : 200 p. 

Machine pour fabrication d'eau gaxeuse· ld. pour 
remplıss.age dea bouteill es· ld. pour nettoyage 
(pouvant f abriquer, nettoyer et remplir 5000 bou
teilles par jour) appareil pour fabricatio• acide 
carbonique : 1 p.· Capıules : 500000 p. Bou· 
teilles : 10000 p. 

Provisions 

Proviıionı : 39 lots. 

Paillc et foııı 
Pa n, viande,' citrons, oeufıı, savon, beurre ete. 

Pain : 250 t. 

B) Adjudications a la surenchere 

Articlcıı de fer, oteur, maebi11eı pour laver et se· 
cher le linre, clouı, cii.ble ete. (Vo r detaılıı par· 
tie turque). 

Machines et ııccessoires se trouvant a la fabrique 
de faience de Yıldi:r: : 13 lota . 

Moteur et accesıoires dinamo accumulatcur ete. (aj .) 
Fer cıımelote : 3 t.· decombres d'une mahone.J 

Publique 

Pli caclı 

Pli cach 

Publique 

Pli cach 

Grı> a ~re 
Publique 

" 

Publique 

" ,, 

Pli cach 

Publique 

.. 
Gre a gre 

30000 

7260 

9885 -

5130 12 

7371 -

5316 84 

414 12 
10177 53 

2525 94 

227 08 

2250 -

544 50 

741 38 

384 76 

398 76 

1-6-38 15 
6-6-38 15 -

Vilayet Kars 

" 
Ankara 

6-6-38 15 -
" • 

28-5-38 10 -
" 

A ( nrıa 

30-5 38 11 -• • 

Municipalıte Kechan 21-6-38 16 -

4·6·38 12 Mıı.rdine 
" 

Chef. Med. Hôpital Reg. Ordou 30-5-38 14 -

1 Expl. Ch de fer Etat Haydarpacha 13-6-38 15 -

1 Exp. Ch. de fer Etat H.pacha 

Chel Medecin Hôpital deıı Alienes 
a ManİH• 

30-5-38 

1·6-38 

15 30 

9 -

Municip. Moustapha Kemalpacha Ga- 6-6 ·38 16 
lata Banqu de Salonique lng. Hassan Halit 

Vilayet b:mir 30-5-38 11 
Chef Medecin Hôpital Regional 30-~ 38 14 -

Ordou 
Mu•icipalite Adana 

Cbef Medecin Hôpital des Alienes 
a Maniua 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
Cbef Medecin Hôpital Rcgional 

Ordou 
Procureur Gen. Ourfa 

Dir. Ventes Douaneı lst. 

Dir. Biena Nat. Istanbul 

Oir. Denizbank Suc. lıtanbul 

" 
bmir 

30-5-38 

7-6-38 

6-6-38 
30-5-38 

15-6-38 

30-5-38 

30-5-38 
1-6-38 

15 -

9-

14 30 
14 

12 -

15 

15 
15 -

' 

Salı 24.5.938 

Kurtunlu kablo (PTT Lvz. Müd.) ,;\! 662 ~ . ) •" 
Adana spor aabaıı inş. (T. Spor Kurumu Seyhan Bölg••1 

içme suyu (Ankua Lvz.) .:\! 685 
lık okul binası inf. (Mu~la Vil.) ~! 686 . " 
Malatyada yap. kanal ile imalatı sınaiyeal (Nafıa Vek.) ~' 
Elbiıe ve botin (Ank. Beled.) X! 687 
Dizel motörü (Ankara Beled.) J\! 693 
Yün fanilA (MMV) ,\; 692 
Astarlık bez " ,:\! 692 
Depo inş. (İst. Beled.) .\' 692 
Balat çöp iskelesinin tenli ve üstünün örtülme işi (iıt· 

.\! 692 
Köfk tamiri (İıt. Beled.) .:\! 692 ı' 
Huıusi nakil vuıtalarına ait plakaların boya iti (ist. Beled· 
Makine yatı (Lülebarga:r; Elektrik Şirketi) .\! 697 

Mazot • " " •\~ 697 
Bina tamiri (Turgutlu Beled.) N. 700 70 
Koşu mahallinin tesyiyei turabiye ifi (Turgutlu Beled.) N· 
Hezaren koltuk aandalya (Türkkutu Gen. Dir.} N. 703 
Florya Nümune knşkü tamiri (iıt. Beled.). J'~ 705 . tf/J 
Ethem Efendi cad. katran kaplama yap. (lst. Beled.) ·': 

* Onlcrinde yıldız. işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." işareti ilanı havi gazetemizin sayısını 

Mardi 24-5-1938 

Cable de plomb (Dir. E.conomat :.T.T.) No 662 . 5' 
Conıtr. emplacement pour ıport a Adana (Ligue Sporlı"' 

No 684 
Eau potablc (lntend. Ankara) No 685 
Constr. bat. ecole Primaire (Vil. Moughla) No 686 j 

" Canal et travaux d'arts a Malatia (Min. Trav. Pub.) 
Costuaıes et bottines (Mı.ın. Ankara) No 687 
Motcur Diesel (Municip. Ankara) No 687 
Flanelles de laine (Min. Def. Nat.) No 693 
Toile pour doublure (Min. Def. Nat.) No 693 
Constr. depôts (Mun. lstanbul) No 692 
Rep. dcbarcadairc voirie Balat (Muaicip. lstanbul) No 69.S 

,, kioılc (Mun. lstanbul) No 693 
Peinture deı plaques (Mun lstanbul) No 693 i 
Huıle pour machines et mazout (Societe Electrique Luleboıırl 
Rfp. bit. (Mun. Tourroutlou) No 700 ) 
TraY. de nivellement iı la place hippique (Mun. Tourgoutloll 
Chaises d'osier (Dir. Gen. Oiseau Turc} No 703 
Re,p. kiosk model iı Florin (Municip. lstanbul) No 705 
Goudronnage iı la rue Ethem Efendô (Mun. lat.) No 706 

* L t • . d' d rıebttl' eı nı er11quc:1 ın ıquent une vente pıır voıe • sure . . . ......... . .... ......................... , ...•. ~ ... ····"' ... ., .....••.•. -.-...... ~. 
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'' EVRİ 
,, 

Tercüme Bürosu 
b 

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

Aıami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütediid1' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

b ~ •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hanı ' 
•:• Telefon : 49442 .,.. ~· 

• • 4 • -cı. •• ~ ............. C': l•fli 
VYYYY~VYYY,VYYVYYVYY~• , __________________ ..._ ____ .~ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
6 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde b tO 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe)~ 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAt' ... -
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en ıaıil~f 
Rehberiniz dir. Menfaatınn: icabı hemen aboJJe gJ 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: .4 


