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"--- Cinai Şekli Muhm. bed. Teıninat Müracaat yeri Gün Saat 

\) 
~ ~ünakasaıar 
.~Tamirat, Nafia işleri, MaJıeme, Harita 

~t\k 11uıhafaza binaları intaatı 
llıh Y.erj inşaatı 
~ Urıyet meydanında yap. Atatllrk anıtı inşa1tı 
~ ''ına binaaı tamiri 
•1~1! koaa~ı inş . (temd) 
h 1lll~ru tütün Bakım evi çatı ve döşemelerinde 
~ P. •ntı . ve tamirat (şart. 7 kr) 
'tııld illi • alt-Devrek yolunun araaında yap. şose ta-

1~ 11 (tcıııd) 
~ı 'da yap . hüllOmet lcona~ı inş. (1 kısım) 
~ Utuıııda yap. doğ"umevi inş . 

\: tııoıı .şehri stadyomunda yap. futbol aahaııı ve ko
~ıııı Pısti ile bunlara ait teferruatı inş. (ıart. 1 L) 
q •bahçe Yüksek Mübendiı Mektebi yolunun mo-

kapalı :z: . 51239 15 
aç. eks. 2914 90 

,, 
paz. 

" ,, 

1042 37 
500 -
944 62 

2703 75 

kapalı z. 15367 68 

,, 

,, 

17818 01 
12000 -
'.20000 -

22943 20 
t,1tk kaldırım inş . 

•pı Silivri yolundaki k.irgir köprünün tamiri paz. 

; ~ik-Havagazı-Kalorifer (teıisat ve maJzem~si) 
63~ 07 

' ~ tıı kaaabaaının elektrik tesis. ( temd) 

~at, Elbise, Kundura, Ç_amaşır _!:S· 
'\,t L• 
k ' .:•lot, kaaket, bel kayışı, tozluk ile posta 

paz. 50312 43 

aç. elcs. 1710 -
- lltuı ve rötüs le':'haaı: 114 lak. 

~ işleri·Kırtasiye-Yazıhane Levazım_ı __ 

~ '~ \te def.tir tabı Memleket Hast. için aç. ekı . 
'

1 Raatbuaaın tabı 
~ 'le davar levhaları kağıdı: 39 t. 

~at-Bo şaltma-Yükletmo 
~ 

r~t taşı nakli . (tea:.d.) 
~ tak tütünler) nakli: 77 t . 

~Benzin, Makine yagları v, s . 

~ .. . 
~ .... 800 k 

du • 
~-t ıı: 130 t. - maden kömürü: 15 t. 
~il ~t: 1,5 t. · vakum yatı: 10 teaeke 
~~ tııı: 377380 litre . 

~ 
'§ <•l ıııotörlü yol ailindiri 6 adet (şart. 195 kr.) 

~~p ••bunu: 1,5 t. - zamkı arabi: 300 k. 
Sı.it ' halat ve kova, tış, beton demir ve fırça 
~ '" ~iftliti kumu: 255 m3 
tt L 
~Zahire, Et, Sebze v. s. 

~~k 
~~t • Seb:.:e ve meyve 
lQ5

11}'•tı: 11110 k. 

nı?~ de alınacatı i!An edilen 150 t. arpa veya 
~tır dı~ müukasası tehir edildi 
&tq ttı: 30 t. (temd.) 
~d ty•t: 32,8 t. 
~~,•t: 92 t . (ıart. 451 kr.) (temd.) 
~~ "• sebze 
~ ._,t 
<-~._ k • et, .. deyaf, bulrur 
~t (cuaevi itin) 
~ tk: 87,6 t. 
'bıı .. : 17 t. 

b) ..... ·
~l'rıuzayedeler 

'r'Gıı 
leccade 

t" 
~llıı•ııkaıı: 4 ad. 

0dunu: 5988 kental 
ıı ,, 1885 
~ n 

,, 1576 ,, 

" 1486 ,, 
s,İi . •t•ç: 267 ,458 m3 
~1ıht1Pek meuucat: 1365 k. 

elif eşya: 452 kalem 

299 50 

k•palı z. 18550 -

4500 -
aç . eka. 

aç. eks. 
,, 

lı.apalı z. li t. 15 

kapalı z. 39000 -
paz. 

" ,, beh. m3 3 -

aç. eks. 
kapalı z. 11124 56 

pas. 7500 -
kapalı z. 29520 --

,, 90160 -
aç. elı.a . 

" 

kapals ı. 

n 5440 -

aç. art. 

aç. art. - . 
,, 

" ,, 
• 
" 125597 

• 110 50 

3812 

70 -
203 -

11 52 57 

1336 35 
900 -

1500 -

1720 74 

47 48 

10054 17 

128 -

22 46 
150 -

1391 25 

186 

4080 37 

2925 

57 38 

834 34 

562 50 
2214 
5758 -

54 -
22 65 
19 --
17 85 

102 30 

8 50 

Gniant"p Naha Müd. 
llıiJI Beled iyeıi 

,, 
Ayvalık Jandarma Komut . 
Aryon Vilayeti 
inhisarlar U. Müd. 

Zonguldak V alili2"i 

-------

14-6-38 16 -
9·6-38 11 -
9-6-38 11 -
7-6·38 H ~ 
1 ay zarfında 
1-6-38 14 30 

6-6·38 15 -

Jg-dır Malmüdürlüğü 1 ay zarfında 
Erz.urum Valiliti 13 -6-38 14 -
C.H.P. Afyon İlyönk. Ba~k. 24-6-38 15 30 

İatanbul Belediyesi 

• 

Gönen Belediyesi 

Kara Belediyeıi 

Gaziantep Vilayeti 
Afyon n 

Devlet Baıımevi Dir . 

8·6-38 

27-5-38 

10·6-38 

2-6·38 

2-6-38 
15-6-38 
15-6-38 

15 -

14 -

15 -

ıu -
15 -
15 -

l\ onya Vilayeti 28-5-38 10 -
Balıkeıir lnhiur. Başaıüd . 30-5-38 15 -

Malatya llbaylıkı 
,, Sıhhat Müd. 

Afyon Belediyesi 
Jstanbul Belediyesi 

M. M. V. SAK 
lnaisarlar U. Müd. 
lst. Deniz Ticaret Müd. 
lıtanbul Belediyesi 

Gaziantep Vilayeti 
Tophane Lvz . SAK 

,, 
Lüleburgaz Tümeni SAK 

,, 
Ankara Levazım 
Malatya ilbay. 

,, Sıhhat Müd. 

,, 

Ayvalık C. Müddeiumum. 
Üsküdar C. Müddeiumum. 
lstanbul Komut. SAK 

26-5-38 
30-5-38 
27-5·38 
9-6-38 

25-6-38 
9-6-38 

25-5-38 
27-5-38 

26-5-38 
8-6-38 

30-5·38 
10-6-38 
30-5-38 
26-5-38 
30-5-38 
30-5-38 
7-6-38 

10·6·38 

16 -
15 -
14 -
15 -

11 -
15-16 -

16 -
1'4 -

ıs -

16 -
16 -
15 -
16 ·-
15 -
10 -
10 -
16 -

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Iğdır MaJmüdürlüğünden: 

Jğdırda yapılmakta olan Hükumet Konağanın 15 bin 
ve dört bin liralık ki ceman 19 bin lira inşaatına ilave· 
ten mezkur inşaatın bakiyesi olan 17818 lira 1 kuruşluk 
inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu kanu· 
ni hükümler dairesinde ilan edildiği halde talip zuhur et· 
mediğinden işbu kısım inşaat 2490 sayıb arttırma, eksilt· 
me kan~nunuo 40-46 ncı maddeleri mucibince müstace
liyeti itibarile hazine menfaatine uygun olmak şartile bir 
ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

Pazarbk Iğdır Malmüdürlüğünde toplanacak Komis
yo oda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1336 lira 35 kuruştur. Dosyasında
ki evrak 9unlardır: P!an, keşif, silsilei fiat, fenni şartna
me, mukavele Te projesi, bayındırhk genel şartnamesi. 

İstekli olanlar Nafıa Vekaletinden almış oldukları 938 
yılı yapı ehliyet vesikası, 938 Ticaret odası vesikasını hi· 
mil olarak Komisyona müracaatları. 

Erzurum V aliliğioden : 

Erzurumda yeniden yapılacak olan Doğum evinin 
12 bin liralık inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

Eksiltme 13.6.938 pazartesi günü saat 14 de Erzurum 
Hükumet Konağı içinde Vilayet Daimi Encümen odasm
da yapılacaktır. 

MuYakkat teminat 900 liradır. 

İstekliler evrakı feoniyesini Vilayet Daimi Encümenin· 
de ve Erzurum, Ankara, İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde 
okuyabilirler. 

Şimdiye kadar bu gibi işler yaptığına dair Nafıa Ve
kaletinden alınmış ehliyet vesikası ve Ticaret odası Yesi
kalarını ibraz etmeleri mecburidir. 

İstekliler teklif mektublarını yukarıda yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen 
Riyasetine göndermeleri mecburidir. Posta ile gönderile
cek mektuhlarm yukarıda yazılı saate kadar gelmiı 
olması ve dış zarfların mumla iyice kapatılmış ve mühür· 
lenmiş olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

C. H. P. Afyon İlyön Kurulu Başkanlığından: 

Afyon şehri istasyonunda yaptırılacak işlerden ve kı· 
sımlardan 20 bin lira muhammen keşif bedelli (Futbol 
sahası ve koşu pisti ile bunlara aid teferrüatın inşaata 
24 haziran 938 tarihine müsadif cuma günü saat 15,30 
da Cumhuriyet Halk partisi Afyon İlyön kurul.ada teşek · 
kül edecek komisyonda ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuiile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler, keşifname, plan VP. bunlara müteferri di· 
ğer evrak l lira bedel mukabilinde nafıa Müdürlüğünden 
alınabilir. Müteahhidin bu işlerin bidayetinden nihayetine 
kadar yapıldığı müddet zarfında başında bulunmak ve bu 
inşaatın fenni mesuliyetini deruhte etmiş olmak şartile 
bir mühendis veya mimar veya salahiyetli bir fen memuru 
bulundurmağı usulü veçbile taahhüd etmiş olması da 
şarttır . 

Muvakkat teminat 1500 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını, muvakkat teminat v~ 

938 senesi için Nafıa vekaletinden ahnmış asgari 40 bin 
liralık müteahhidlik vesikasile birlikte ihale günü olan 24 
haziran 938 tarihinde saat 15,30 a kadar Yermeleri veya 
göndermeleri ilan olunur. 

----
Ayvalık Jandarma Komutaolıtıodan: 

Bağyüzü köyünde yeniden yapılacak olan 500 füa bedel ket· 
fi jandarma karakoluna icra kılınan ikinci münakaauında talib 
zuhur etmemiş olduğundan bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

İhale tarihi 7.6.938 günü ıaat 14 dflr. 
İsteklilerin feraiti anlamak ve mevcut keşif evra!r:ı ile plan· 

ları görmek üzere kaza jandarma komutanlığına müracaatları 

ilin olunur. 
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:alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayılı kanunu? v~tubl•fl"' Zonguldak Valiliğinden: 

Mukaddema kapalı zarf u ulil P- eksiltmeye çıkarılıp da 
talip çıkmayan Zouguldak-Devrek yolunun 6 x 000-47 x 000 
kilometreleri arasında yapılacak tS367 lira 68 kuruş keşif 
bedelli şose e:;a::;lı tamiri i~ i arttırma, eksiltme kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince 6.6.938 pazarte~i günü saat 15 te 
Zonguldak Vil~yet daimi encümeninde ihale edilmek üzere 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltm • şartnameleri ve buna müteferri <liğer evrak Na· 
fıa Müdürlüğünde ve daimi encümen kaleminde görülelıilir 

Muvakkat teminat 1152 Jira 57 kuruştur. Eksiltmiye 
giı mek isti yenlerin talimatnamesina tevfikan Nafıa vekaletin
den alınmış müteahhidlik ehliyet vesikalerile ticaret oda · ın

da bu yıl iç in almrnış veaika ve muvakkat teminatlarile bir· 
Jikte teklif me.dublarım ytikardaki günde ihale saatinden 
hir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine ver
meleri ilan olunur. 

Afyon Vil~yetindee: 

Açık eksiltmeye konulduğu ve temdit edildiği evvelce 
iltin edilen Şuhut konağının 94 l lira 62 kuruş keşif bedelli 
bir kısım inşaatına j ~tek li çıkmadığından 13.5.938 taribinden 
itibaren 1 ay zarfmda Nafıa komisyvnunda pazarlıkla verile
cektir. Keşifname ve şartname nafıa idaresinden alınabilir. 

fovakkat teminat 70 lira 85 kuruştur. İsteklilerin nafıa 
müdürlüğürıe müracaatları i lAn olunur. 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 

51239 lira 15 kuruş bedeli ke,ifli tahtakaprü, Melikanlı ve 
AJaa-öz banisi gümrük karakolları inşaatı 25.5.38 tarihinden itiba· 
ren 20 ııün müddetle kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat 3812 liradır. 

2 - ihale 14.6. 8 tarihine müudif salı günü saat 16 da Ga
ziantep nafıa müdürlüğünde toplanacak eksiltme komiıyonu ta
rafından yapılacaktır. 

3 - Ke,if ve projelerle huıusi ve eksiltme 'artnamelerini 
görmek isteyenler Gaziantep nafıa müdilrlütüne müracaat ede· 
cekJerdir. 

4- İıteklilerin elinde nafıa vekaletince verilmif müteahhitlik 
Yeıikuı bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazıh vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya banka ke· 
falet mektublarile birlikte kanunun tarifat Ye ,artnamedeki şerai
te tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mek· 
tublarını havi kapalı zarfları ihale uatinden bir 1aat eYYel k'>· 
misyon reiıliğine vermeleri ilin olunur. 

ilgin Belediyeıinden: 

Belediyemizce inta ettirilecek olan 2924 lira 90 kuruf bedeli 
keşifli açık pazar yeri inşaatı 20.5.38 tarihinden itibaren 20 gün 
açık eksiltmeye ç1karılmıf olup 9.6.38 tarihine müsadif cumarte
si günü eaat 11 de ihalesi icra edileceğinden talip olanların şe· 
raiti anlamak üzere belediyemiH müracaatleri ilin olunur. 

; • Belediyemizce inşa ettirilecek olan 1042 lira 37 kuru' be· 
deli keşifli Cümhuriyet alanı ve Atatürk anıtı inşaatı 20.5.38 ta
rihınden itibaren 20 gün açık eksiltmeye çıkarılmıf olup 9.6.38 
tarihine mü1adif cumarteıi a-ünü saat 11 de iha)Hi icra edilece
ğinden talip olanların feraiti anlamak üzere belediyemize müra· 
caatları ilin olunur. 

• • • 
Topkapı·Silivri yoluoun arasındaki kargir köprüaün ta-

miri. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 
• • * 

Uolmabahçe Yüksek Mühendis mektebi yolunun mo -
zayik kaldırım inşaata. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

• * • 
Paşaliman Tütün Bakımevi çah ve döşemelerinde yap. 

inşaata ve tamirat: Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Gönen Belediye RiyaHlinden: 

Gönec kasabaeının elektrik teaiıatı 50.312 Jira 41 kuruş ke· 
şif bedelile 18 mayıı 938 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usuliyle mGnakuaya konulmuştu. Talip çıkmadıtından 1 O 
haziran 938 cuma günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi takarrür 
etmittir. Teıisatin heyeti umumiyeti birden olduğu ribi, I0.054 
lira 17 kuruş bedeli keşifli eanahr ve transformatör binaları ayrı 
diğer tesisat ayrı olduğu halde pazarlık edilebilir. Heyeti umumi · 
ycsinin birden veyahut iki suretle ihaleıinin tercih hakkı Bele· 
diye Encümenine aittir. Talipler beş )ira mukabilinde proje ve 
şeraiti Belediye daireıinden alabilirler. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Gaziantep ViJıiyeti Daimi Encürneaiaden: 

Memleket hastanesine ait 299 lira 50 kuru, muhammen be· 
delli evrak ve defatırın tabı 15 gGu müddetle açık ekıiltmeye 

konulmuştur. Jsteklilerin nümuneJeri görmek üzere hora-ün ve 
münakasaya işıirak için de 2.6.38 perşembe günü uat 10 da 22 
lira 46 kuruşluk muvakkat teminatı hamilen vilayet daimi encÜ• 

menine müracaatları ilin olunur. 

' 

Mıktarı 

39 ton 

Devlet Ba11mevi Direktörlüğiinden: 

Nevi 

Harta ve dı•ar levhaları 
kağıdı 

Mu ham. 
bedeli 

18550 L. 

Mu yak. 

teminatı 

1391.25 L. 

Okul ders kitablariyle tarih ve Coğrafya dıvar harta· 
ları, Anatomi dıvar levhaları için lüzumu bulunan yü:ı:de 
30 Şifoo]u 27 /28 kiloluk 57X82 boyunda 24 ton ve 37 /38 
kiloluk 68X100 boyunda 15 ton ki cem'an 39 ton kliıt 
kapalı zarf uıuliyle satın alınacaktır. 

Ekıiltme 15.6.938 çarşamba günü saat 15 te lstanbul
da Devlet Basımevinde yapılacaktır. İsteklilerin Basım· 
eYimiz Veznesine yatıracakları ilk pey akçesi makbuzları 
veya bu mıktar banka teminat mektubları ile birlikte o 
gün aaat on dörde kadar teklif mektublarını Devlet Ba
sıme•i İtlare Komisyonu Başkanlığına tevdi etmeleri li· 
zamdır. 

maddelerinde iıtenilen belgelerile teminat ve tekhf m~ rd· ~ 
ihale 1Batinden en geç bir saat evveline kadar Ankara a 
Vek,leti Htınalma komisyonuna vermeleri. 

va 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
"e ~o 

Müdiriyet şamandıraları için boya; balat, fırç~. pa18r-
ile Fener bahçe mendireg-i için taş, beton denıırı ... ,,ı 

lakla alınacaktır. 

16 da Galatada 

.. nu " 
Talihlerin 25 mayıs çarşamba g~ cı•t· 
Merkez Ticareti Müdürlüğüne mura 

ları ilan olunur. 

••• b. ,r 
1500 kilo arap sabunu ile 300 kilo zamkı ara 

1 

nacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
• • • . se-

255 m3 Sultan çiftliği kumu alınacaktır: Bak: Jst. 
led. ilanlarına. ~ 

Paraaız oluak Direktörlüi'Umüzden ahnabilir. -- ........ """""~~~'!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~'P::·"""" ... " ..... -=•---·~·· ::ır 
Erzak, Zahire, Et ve · Sebze: 

Şartname 

Afyon Viliyetinden: 

Merkez "e mülhakat buausi idarelerinin muhasebe, arazi ve 
bina kıaımlarında 938 yılı için kullanılacak evrakı matbuanın tabı 
15.6.938 tarihine ruthyan çarfamba ıüoü saat 15 de kati ihale
leri yapılacatından ekıiltmeye İftirak etmek arza edenler aeraiti 
anlamak ve pey yazetmek üzere 150 liralık teminat akçelerile 
beraber hu•usi idareye veyahut encGmeoi daimi vilayete müra
caatları iJin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Kara Belediyesinden : 

A,ağıda cins, miktar ve ihale günü ıösterilen ve açık ekıilt
meye konan bekçi eJbiselerjnin Kanta teslimine istekli olanların 
numune ye şartnamesini görmek üzere köy bürosuna müracaat
ları ilin olunur. 

Cinı 

Çak et 
Külot 
Kuket 
Bel kayıtı 
Tozluk 
Götü• levhHı 
Poıta çantuı 

Kat 
114 

Muham. bedeli 
1710 lira 

Munltkat teminat 
128 lira 

2.6.938 perfembe günü hususi muhuebe mfidürlüj'ünde ihale· 
ıi icra edilecektir. 

Nakliyat: Boşaltma· Yükletme ve s. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Ek•iltmeye konulan 450ü lira keşif bedelli parke taşı nakil 
iti için yapılan eksiltmede verilen fidlar haddi liyik görülmedi· 
ğinden ihalenin 28.5.38 cumarteıi günü 1aat 10 da daimi encü· 
men salonunda yapılacağı kararlaştırılmı,tır . TaJiblerin o gün 186 
liralık muvakkat teminat makbuz veya muteber banka mektubu 
ile vilayet daimi encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Gönen lnhiaarları anbarında Bandırma İnhisarları anbarlarına 
kabili tezyit Ye tenkis olmak üzere kamyonla nakledilecek 77000 
kilo idare malı yaprak tütünlerin nakli işi 16.5.938 gününden 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmu,tur • 

Pazarlık ıuretilc yapılacak işbu nakliyata talip olanların 30 
mayıs 938 tarihine tesadüf eden pazartesi ıünü ıaat 15 e kadar 
Balıkesir, Bandırma, Gönen İnhiHrJarıoa müracaatları . 

Mahrukat Benzin-Makine yaıllan v. s. ____________________________ ......, _____ ____ 

Afyon Belediye Riyaeetioden : 

Asri mezarlık su motörü 938 yılı ihtiyacı olan 1500 kilo ma
zot ve 10 teneke nkum yağı 12.5.938 tarihinden itibaren 15 a-ün 
müddetle açık ekıiltmeye konmuştur. İhalesi 27.5 .938 cuma 2'Üni 
uat 14 dedir. Etreti teminat verilecek bedelin yüzde 7,5 ğudur. 
Şartlarını öğrenmek iıtiyenler hera-ün Belediyeye müracaatla öğ
renebilirler. İsteklilerin belli ıün ve uatte dairei Belediyede ha· 
zır bulunmaları. 

• • • 
377380 litre benzin alınacakbr. Bak: lst. Beled. ilan· 

larına . 
• • • 

800 kilo gaz alınacaktir. Bak: Erzak sütununda Ma· 
latya İlbayhğı ilanına. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyom ndan: 

Altı adet dizel nıotörlü yol silindir kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin edilen bede li 39000 Jira olup ilk te minat pa· 
raaı '29'l5 liradır. ihalesi 25.6.38 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Şartnameei 195 kuruta M. M. Vekaleti aahnalma komiıyonundan 

d•ıı: 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun S 

. . 5.0> 
İstanbul levazım .amirliğine bağlı mües::ıe::ı.ı t 1çın 30· 

8 
, 

tarihinde kapa lı zarfla alınacağı ilan edilen 150 ton arP ıli 
vulafın şa rtnnnı e::i nde değişiklik ya pıld ığından ayrıe3 
./ 

edileceği. ;Si 

. . . " es~e * idareleri 1 taobul levazım funırlığıne bağlı ınu .. • ı•' • * . . ··nu için t 17 10 kilo tereyağı 8 hazıran 9.~8 çarşamha g~ rıtl 3 

J 5 te Tophanede levazım amirliği ~ntınalma ko~ıc:ybo drlı 
. . h rı e 

kapalı zaıtla ck :;iltnı esi yapılacaktır. flepsının ta rnı ~ıırt· 
11124 buçuk lira, ilk teminatı 834 lira 3 ~ kuru ~ tur· . ;,ı•· 

· l L • 1 · 1 k l · ı · k • ve~ı name i k.oıni ::ıyonda görii e oı ır. ste ı crın ·anımı t tl 
rile heraber teklif mektuhlarını ihale ~aatinden hir 598 

vel komisyona vermeleri . 

Lıile lıurgaz Tümen Satınalma Komi yoııunıian: (' 
. l f k-ıltı11 Hayrabolu ic;in 30 ton sığır etme kapa ı zar ı a e pıısr' 

ine talip çıkmadığından pazarlıkla salın alıııacaktır . . 15~ lığı 30.5.938 pazartesi ::ıaat 16 dadır. Muhammen bedelı ıtl~· 
lira ilk teminatı 562 lira 50 kuruştur. Talip olanların .5,o' 

1 ·· 1 b d ·1··· t 1 korll1 
ayyen gün ve saatte ... u e urgaz a um sa ına ına 
nmıda bulunmaları. 

• L • • • 3ı'lf 
• • • Lülelıurgaz Tümen birliklerin ıııtıyac1 ıçın ~~.1 

kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . b Jı 
mesi 10 haziran 938 cuma gii ı ii saat 16 da Lülebıırg& ııe
tümen ~ ntınalma komi~yonuada yapılaca ktır. 1uhamP1e11

1 .tı' 
deli 29520 lira ilk teminatı 2214 liradır. Miinaka"a) n 1' ır· 

•\'e rak edec<'klcri n bildirilen giin ve aatten hir saat C' . roıl 
k. ko-ı-minat ve tek lif ıııektuhla rını icah eden ve ai rn 1

" 

verilmesi. 

Gaziantep Vilayeti Daimi Encuıneninden: 
. l . . gere~~t. 

Gaziantep memleket ha~tanesıne 938 yı ı ıçın ~8rı 
<'rıa k eb~c ve nıeyva 15 gün müddetle eksiltmeye çı 'fslı 
mıı;;tır . 26.5.938 pe r~embe g linii ihalesi yapılacaktır .. 1,1~ ~ 
olanla rın miktar ve miifrc datını giirın ek .ve şartııa~e~ ı eflLii' 
ederek eksiltmeye iştirak etmek üzere vılll.yet daımı 

menine müracaat l arı. 

Malatya İlbaylıktan 
. ,t 

Miktarı Teıtı•" 
M'kt•'I 

Nevi Azami Asgari 1 ı'· 
kilo kilo Lir• 

Et 6000 5000 105 
ı 

Bula-ur 200 100 
16 Sabun 500 400 

Tuz 800 600 ~ 50 
Patates 600 400 

10 5 Çay 45 40 o 1 
Mercim~k 200 150 ~ 
Makr.rna 150 100 z 15 

500 400 1 
Soğan 

40 
Şeker 1700 1500 

1 
Üzüm 150 100 

16 
Yaş Hbıe 4000 3000 

15 
Gazyağı 800 600 

54 50 Pirinç 4000 3000 
Kuru fuulya 400 300 2 [ıO 

l 
Nohut 300 200 

104 Ekmek 12000 10000 
Süt, yoğurt 10000 8000 45 

2~ 50 Sade.vat 600 500 
Eşbabiye 150 100 ,,,..,, 

Yekun 449 ,1 
Haziran 938 tarihinden mayıs 939 gayesine kadar bir r.t' 

müddetle Memleket ha.tanesi için mukta:ıi olup miktar ~:,i~I~ 
)eri yukarıda a-österilen 2G kalem iaşe mevaddı 12.5.38 tz6.5 
den itibaren 15 2'Ün müddetle eksiltmeye konulmuştur· ,ııı•' 
tarihine raahyan pertembe günü saat 16 da ihalesi yapıl•c ... ıı~11 • I< ... · ~ isteklilerin muvakkat teminatlarını iş bankasına yatırara eıı• 
bilinde alac•kları m '!kbu:ıu hı.milen vilayet daimi encilırl 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 



•• 

C' 

o· 

25 Mayıs 1938 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara g-arn izonu birlik ve miil':~:; e::ıeleri için 92 lıiıı kıJo 
adeyağı kapalı zarfla eksiltmesi intaç e dilmediğiııd~n :m 
ınayıs 938 saat 15 te pazarlıkla ek i l tm•::- İ Ankara Levazım, 
aınirliği c;atınalrna komisyonanda yapıla caktır. Muhammen 
bedeli 90160 lira, ilk teminatı 575B liradır. Şartnamesi 451 
kuruş mııkabilinde komisyondan alıııır. Kanuni l'P- ticaret 
0da ı ve ~artname inde vazıh vesikalarla komisyondu bulun-

~ . 
fllaları. 

Üsküdar C. Müddiumumiliğinden: 

b· Üsküdar Cezaev; mahkum ve mevkuflarına haziran 938 tari
·~?den 31 mayıs 39 tarihine kadar bir sene zarfında verilecek 
1 •tıci neviden &aJ'arİ 52560 azami 87600 kilo ekmeiin kapalı 
l•rf usulile ekıiltmesinin yapılmuı ve bir müteahhide ihaleıl 
laııılcarrerdir. 
C lıteklilerin cumarteai ye pazardan maada her srün Üıküda~ 
? ttaevi direktörlühüne müracaatla şartnamesiai görebileceklerı 

haziran 938 saat onda Üıküdar Adliye binasında C. müddei-
1111ıurnilifi makamında içtima edecek komisyon huzurunda ihalesi 
hpılacatından iıteklilerin mezkur iÜD ye uatte şartoamHinde 
~•tıl.ı mu nkkat teminatlarile birlikte kapalı zarfla tekliflerial 
011aııyoaa bildirmeleri illn olunur. 

latanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

lıtanbul Komutanlığı Birlikleri için 17.000 kilo sabun alıaa
~•lctır. Kapalı zarfla ihaleai 10 haziran 938 cuma günü ıaat 16 
tı' Yapılacaktır. Muhammen tutarı 5440 liradır. İlk teminatı 408 
b·'~dır. Şartnameai her gün öğleden evvel komisyonda görüle-
•lır . lıteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 

''Yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vHlkalarile be
;•b•r ihale günü ihale saatinden en aa bir saat evveline kadar 
'lclif rnektublarını Fındıklıda Komutanlık satın alma koruiıyo-
11""• vermeleri. 

Aynhk Cümhuriydt Müddeiumumiliğinden : 

ot Ayvalık Cezaevinin 1.6.938 tarihinden 31.5.939 tarihine kadar 
•n bir senelik ekmek ihtiyacı münakasaya konulmuştur. 

ihale 30 mayıs 938 pazarteıi srünü saat 10 dadır. 
Şeraiti anlamak isteyenlerin hergün Müddeiumumilite müra

c'•lları. 

fstanbul Gümrükleri Batmidürlütünden: 

I 172 müzayede kaimesinde yazılı kıınuni 11kleti 24 kilo ağır
;t1tıda 299 lira değerinde 3 aded kaçak yiln ıeccade ,ark, MKN 

6
13 Kı, 7 K 138 L 50 Kd kaçak bir aded yün seccade şark 
·6.938 günü .aat 13 de Sirkecide Retadiye caddeıindeki güm

:Gk •atış salonunda açık arttırma ile dahile ve harice aatılacak
~r, lıteklilerden yüzde 7,5 pey akçesi makbuzile maliye ünvan 
b tltcresi iıtenir pey akçelerinin saat 13 e kadar yatırılmuı mec-
llridir. 

Acele Satılık 4 Ev Ankazı 

~ .\yaspaşa cihetinde dört adet ahtap nin ankazı satılacaktır. 
~Itri görmek ve fiat vermek iıteyenlerin Gümü,suyunda İnet

llııfa ıokağında Ekıelıior apartımanı kapıc111na müracaat. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareıinden: 
b Muhtelif istasyonlarda bulunan 11 O lira 50 kuruş mu
iOJrnen bedelli ceman 452 kalem eşya açık artırma ile 
•atılacaktır. 
ij Açık artırma 10.6.938 tarihli cuma gunu saat 15 te 
aydarpaşada İşletme Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin 8,5 liralık mu-.akkat teminat akçelerile 
"'tıkur tarihte komisyona müracaatları lazımdır. 

.. Etya cuma ve pazartesi günleri işletmeye müracaatla 
ıoru"l b'l· e ı ır. 

Eıkitehir Orman Batmübendiılitinden: 

) 1- Eıkitehir merkez kazasında klin hudutları fartnamede 
~11.tılı Sümdük.en devlet ormanlarının Suuçtu mevkiiodcn 1486 
,:t:ıtal çam odunu 2,5 ay içinde ormandan çı1<arılmak fizere 2490 

Yılı kanun dairesinde açık arttırmaya konulmuştur. 
d, 2 ..... Arttırma 28.5.38 tarihine müeadlf cumartesi günft saat J 1 

Eskişehir orman bat mühendiıliği binasıoda yapılacaktır . 
3 Beher kental çam odunun muhammen bedeli 12 kuruttur. 
4- Muvakkat teminat 17 lira 85 kuruştur. 

tlıG S- ~·~ipler tartn~me v~ muknele projesini_ i~rm.e~ ~zere bu 
t' dd•t ıçınde her ırun Eıkıtehir orman bat mu!ıendıılıtane mü

Cllat etmeleri ilin olunur. 

lıtaabul Gümrtikleri BatmüdGrlöğünden: 

1251294 sayılı artırma kij"ıdında kanuni safi sıkleti 1365 kilo 
~ S97 lira değerinde REF (W) 865 D marka 1- 15 No. safi ipek 
tG~bıucat 1.6.938 ğünü saat 13 te Sirkecide Reşadiye Cad. güm
llaı •atış salonunda 2490 1&yıh kanunun hükümleri daireıinde 
Ct ı.•rlıkla arttlrmaya satılacaktır. İıteklilerden yüzde 7,5 pey ak
'' •ı lllakbuziyle Ticaret Odası vesikası aranır. Pey akçelerinin 

\\ 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

/İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1500 kilo Arab sabunu S. 15 
300 ,. Zamkı arabi ,, 16 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze
me şartnameleri mucibince pazarhkla satın ahnacaktar. 

il - Pazarlık 9.Vl.938 tarihine rastlıyan pertembe 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda y·apılacakhr. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün •iıll geı• 
Şubeden alınabilir. 

iV İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
uatlerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (3055) l - <t 

• • • 
1- İdarelerimizin Paşalimanı Tütün Bakımevi çatı 

ve döşemelerinde ıartnamesi mucibince yaptırılacak in
faat ve tamirat pazarlık uıulile eksiltmeye konmuıtur. 

11- Keşif bedeli 2703 lira 75 kuruş ve muvakkat te· 
minatı 203 liradır. 

IH- Eksiltme l .Vl.938 tarihine rastlıyan çarşamt.a 
günü saat 14.30 da Kabataşta Levaı;ım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler 1 kuruş bedel mukabilinde İnhisar
lar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçeR Komisyoca gelmeleri ilan olunur. (3054) 1- 4 

• • • 
1- Şartnam~lerine ekli listede eb'ad ve mıktarı göste

rilen 60000 adet nihayetsiz ferit pazarlıkla ıatın alınacak
tır • 
il- Paıarlık 27.5.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün ıöıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralari!e birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2024) 4- 4 

• • • 
1- Şartnamelerine ekli listede cins ve miktarı yazılı 

3395 kilo muhtelif renk Lito, Tipo ve Otomatik mürek
kebi pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

il- Pazarlık 2.Vl.938 tarihine rastlayan perşembe gü
nü s aat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçe1.t Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2850) 3-4 

Cinsi 
• • • 

Bobinlerden çıkan trifil tahtası 
Kafes kapak .. 
Düz ,, ,. 
Ambalaj kağıdı parçası 

" 

Senede birikecek 
asgari kilosu 

20.000 
25.000 
t0.000 
7.500 

1- Cins ve miktarları yukarda yazılı e~ya 6.Vl.938 
tarihine rastlıyan 
satılacaktır. 

pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla 

il - İsteklilerin malları hergün Cibali Kutu Fabrikasın
da görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Muba ı aat Şube
sindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilin olunur 

(2987) 2-4 

. ,, ,, ,, -,, 
D.D.YOLLAQI iSLETME u. MtJDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 24750 lira olan 450.000 adet telgraf bandı 
4.7.938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1856,25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ·:e Nafıa Müteahhitlik vesika
sı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reiıli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada Tesellüm ve Snk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2919) 4-4 
• • • 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflerı aıağıda yazılı 3 
gurup mal:ıeme ve eşya her gurup ayrı ayrt ihale edilmek üzere 
6.6.938 paurteıi gllnü ıaat on buçukta Haydarpaşada ıar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık ekıiltme ile aatın alına· 
caktır. 

Bu iş~ girmek isteyenlerin her gurup hiza1ında yazılı muvak· 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eluiltme 
günü saatine kadar Komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ,artnameler ltomiıyondan para11z olarak dağıtıl· 
maktadır. 

1- 1000 adet reflektörlü karbit lambası, 4300 adet tek ve 
çift karbit lambası memesi muhammen bedeli 2510 lira ve mu
vakkat teminatı 188 lira 25 kuruştur. 

2 - 7000 adet küçük hasır süpürte He 20.000 adet büyük ha· 
11r süpürğe muhammen bedeli 3685 lira ve muvakkat teminatı 
276 lira 38 kuruştur. 

3 - 5000 aJet kömür küfesi muhammen bedeli 2500 lira ve 
muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruıtur. (2960) 2-4 

Sayfa 3 

İstanbul B:: ledıyesi İlanları 

Belediye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan 
377380 litre benzin kapalı zarfla eksiltmeye koDulmuf· 
tur. Beher litresine 15 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 
Eksiltme 9.6.938 perşembe günü saat 15 te Daimi Encü
mende yapılacaktır. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
vesika ve 4080 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar 
Daimi EncOmene vermelidirler bu saatten ıonra verile· 
cek zarflar kabul olunmaz. (B) (3059) 

• • • 
Heybeliada, Boyacık6y ve maslak Kefeliköy şosesine 

lüzumu olan 255 metre mikap Sultan çiftliii kuınu pa· 
zarlığa konulmuştur. Beher metre mikibına 300 kuruı 
bedel tahmin edilmiştir. Evrakı Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 57 lira 38 kuruıluk ilk teminat mak· 
buı; veya mektubile beraber 27.5.(138 cuma günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) (3060) 

•• 
Keşif bedeli 633 lira 1 kuruş olan Topkapı Silivri 

yolunun 850-65 ci kilometresindeki dört g6ılü eski kirgir 
köprünün tamiri pazarlığa konulmuttur. Keşif enakile 
şartnameıi Le yazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı veıikadaa baıka Nafıa 
Müdürlüğünden ala~akları fen ehliyet vesikası ile 47 lira 
48 kuruşluk teminat. makbuz veya mektub ile beraber 
27.5.938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdır!ar. {l) (3062) 

• • • 
Keşif bedeli 22943 lira 20 kurut olan Dolmababçede 

Yülıesek Müh:ndis Mektebi yolunun mozayık kaldırım inıa · 
ıı kapalı zarfla eksiltmeye kooulmuıtur. Eksiltme 8.6.938 
çar9amba günil saat 15 te Daimi EncUmende yapılaeak· 
tır. İstekliler 2400 N. lı kanunda yazılı vesikadan ba9ka 
Nafıa Vekaletinden ve Belediye Fen işlerinden alacakları 
fen ehliyet vesikasile 1720 lira 7 4 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını hu·i 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat I• e kadar 
Daimi Encümene vermelidirler bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (8) (306 l) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

24 -:- 5 1938 

FİATLAR ( Coure officiels) 
Afioa (Opium) 
Butday yumu,ak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıre Aa.) 
Arpa yemlik 
Kut yemi (Millet) 

A,atı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 

.. 21 

7 13 

t) -

4 23 

Ze,tin yatı l.ci yemeklik (Huile d'ol .) 
Susam (Seume) 

Fındık kabuklu (Noiuttes ) 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
ı.1ıeır sarı (Maiı jaune) 
Tiftik mal 

,, otlak 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz (Fromaie blanc) 
Çudar (Seirle) 
ıç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poie chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (LentiUe) 

GELEN (Arrivaree) 
Afion (Opium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orıre) 

Çndar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mllir (Maie) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Cotoa) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suum (aeum•) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yatı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8.) 
Tiftik 
iç fındık (Noiı. dee.) 
Razmo) 

670 -
66 -

45 -
27 -

6-

78 -

5-

26 -
35 -

105 - 108-

31 - 37 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orie) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 52 -
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Noia dec.) 
Un (farine) 
Tifti!.c 
Yapak (Mohaire ı 
iç ceviz 
K badem (amande) 

DIŞ FİATLAR 
(Marchee Etranrer1) 

Buğday (Ble) Linrpul 4 55 
• • Şikaıo 3 64 
,, ,. Vinipek 5 42 

Arpa (Orre) Anven 4 24 
Mısır (Maiı) Londra 4 17 
Keten t. (Gr.Lin.) ,, 7 20 
Fındık (noiı . ) G.Hamburıı 46 -

,, L. " 45 -
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ABONNEMENTS: Quotidien des Adjudicationı ADMINISTRA 1'1Ul'4 
Ville et Province 

3 MOISl Ptra. 450 
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T H6phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 -Le No. Ptra. 5 ----···--Pour la Publicit6 ı'adreHer 
i l' Adminiltration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaae T 6l~ıraphique : 
latanbvl - MÜNAKASA 

-

il 
/ Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui / 

1 
Objet de l'adjudication Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du 

~-~~~~~~~~~~~~~-~~~---d-'a_d~j-ud_ı_· c~a-t.~--~··~t~i•:::.•~ti~f~-p~r:.:.:ovi_ı_o·_ır_e ____ ~ __ C __ ah_i_er __ d_e_s_C_h_a_r~r_e•~--------J-o_u_rs _____ H_e_u_r __ e_ 

A) Adjudications au Rabais 

Constr'1Ction-Reparation- Trav . Publicı·Materiel de Construction-Cartographie 

Conatruction bitiıaent ıurveillance douaniere 
,. monament "Ataturk,. a la place de la 

Republiqüe. 
Constr. emplaceaent pr marcbe. 
Rt:p. et conatr. deı toitures et plancher au diııpen

uire de tabaes Pachaliman (eab. eh. P . 7). 
Conatructioa konak Chouhout (aj.). 
Reparation batiment gendarmerie au village Ba

gyuzu 
Reparation de chausse• s route Zongouldak-Devrelc 

(aj.) 
Conatr. hôpital pr. aecoachement a Eueroum. 

,, koaak ıcouvernemental lıcdir (1 partie). 
Conatructioa emplacement pour ıport et plaee 

hippique au stadium Afion (cab. eh. L. 1). 
Conıtruction pavh •ouique pritı l'ecole .ies in· 

goenieu11 a Dolmabahtche. 
Reparation pont en maçonnerie • route Topkapou· 

Silivri 

Pli c:ach 
Publique 

" 
Gre a rre 

" 

Pli cach 

• 
" 
" 

" 
Grc a rre 

51239 15 
1042 37 
2924 09 

2703 75 

9H 62 
500 -

15367 68 

12000 -
17817 Ol 

20000 -

22943 20 

633 07 

Electricite-Gaı:-Chauffage Ceotral (lnstallatioo et Materiel) 

3812 -

203 -

70 85 

1152 57 

900 -
1336 35 

1500 -

1720 74 

47 48 

lnstallation electrique au bourg- Gueunene (aj.). Gr e a rre 50312 43 10054 17 

Habillemeot - Cbaussureı - Tissus- Cuirs. 

Costumes pour gardiea1 : 114 complets 

T ravaux d'l~primerie-Papeterie 

lmpre1aion de dive11 papiers pour l'hôpital Re
fCİonal. 

l•prea1ion de reg'i.tre1 
Papier pour diverseı cartes : 39 t. 

Traoaport- Ç,h~rgement Dechargemeot 

Tran1port de pavea (aj.). 
Tranıport de feuilles de tabacs : 77 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazout : 1,5 · Huile vacou• : 10 bidon• 
Petrole: 800 k. 
Boiıı : 130 - Houille : 15 t. 
Benzine : 377380 litru 

Divers 

Cylindre a moteur Diesel: 6 p. (cah. eh. P. 195) 

Sable : 2~5 m3. 

Corde, eouleu, broHe, seaux, pierrea fer et beton. 
Savon noir: l,5 t. - Colle : 300 k. 

Provisions 

Beurre : 11710 le. 
L'adjudication du 30-5-38 coneernaat l'ahat de 

150 t. or~e ou foi• a ete re•ise. 
Beurre: 92 t . (cah. eh. P. 451) (aj .). 
Proviıion, lerume1 et fruit. 
Viande de boeuf (aj.). 
Beurre : 32,8 t. 
Pai•, viande et beure. 
Proviaioa et leıcumes 
Paia pour le pbitemcitr Ayvalik 
Savon: 17 t. 
Paia: 87,6 t. 

B) Adjudications a la surencbere 
Bois de upiıa: 267458 m3. 
Tapi• de laine 
Bois de 1api•. 
Diveraes •archandiMa : 452 lots 
Tiısus de soie : 1365 it. 

Publique 

Publique 

Pli each 

Publique 

Publique 

• 
• 

Pli cach 

Pli cach 
Gre a rre 

" 

Pli cach 

Pli cach 
Publique 
Gre a rre 
Publique 

• 
" 

Pli caeh 

" 

Publique 

• 
• .. 
• 

1710 -

299 so 

18550 -

4500 -

39000 -

11124 50 

90160 -

7500 -
29520 -

5440 -

110 50 
125597 ·-

128 -

150 -
1391 25 

186 -

4080 37 

2925 -
57 38 

834 34 

;')758 -

562 50 
2214 -

408 -

102 30 

8 50 

Dir. Trav. Pub. Ga1iaatep 
Municipalite Ilgıa 

" 
Com. Ach. Econ. Monop. K. tache 

Vilayet Afion 
Command. Gendarmerie Ayvalik 

Vilayet Zoagouldalc 

Vil. E.raeroum Dir. Trav. Pub. lst. Ank. 
Dir. Bieu Nat. lrdir 
Preaid. Maison du Peuple Afion 

{ 
Com. Perm. \funiei palite lstanbul 

Dir.Ecom. ,, ,, 

ide• 

Munieipalite Gueunere 

MunieipaHte Kars 

Vilayet Gaziantep 

Vilayet AHon 
Dir. lmprimerie de L'Etat 

Vilayet Konia 
Dir. Monopoles Balikesir 

Municipalite Afion 
Vilayet Malatia 
Dir. Sanitaire Malatia 

{ 
Com. Per•. Munieipalite 
Dir. Econom. ,, 

latanbul 

Coa. Acb. Mi11. Def. Nat. Ank . 

{ 
Com. Perm. Mu•icipalite lat. 
Dir. Econom. ,, ,, 

14-6-38 
9-6-38 
9·6-38 

1-6 38 

16 -
11 -
11 -

14 30 

Dans 1 mois 
7-6·38 14 -

6-6-38 15 -

13-6-38 15 -
Dans 1 ıaoıs 
24-6-38 15 30 

8-6-38 

27-5-38 

10-6-38 

2-6-38 

2-6-38 

15-6·38 
ıs 6-38 

28-5-38 
30-5-38 

17-5-38 
26-5-38 
30·5-38 

9-6-38 

25-6-38 
27·5·38 

15 -

14 -

15 -

10 -

15 -
15 -

10 -
15 -

14 -
16 -
15 -
15 -

11 
14 -

Dir. Commerce Maritime lstaabul 25-5-38 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatael.e 9 6-38 

16 -
15 16 

Com. Ach. latend. lat. Tophane 

• 
Com. Aeb. lat. Ankara 
Vilayet Gaziutep 
Com. Acb. Div. Lulebourga:ı 

" Dir. Sanitaire Malatia 
Vilayet Malatia 
Procureur Gen. Ayvalik 
Com. Aeh. Command. lıt. Findiltli 
Proeureur GeD Soutari 

• lnrenieur Foret• Balikesir 
Dir. Veates Douaaeı lııtanbul 
Dir. Forets Esltichehir 
1 Exp. Ch. de fer Etat H.pacaa 
Dir. Ventea Doua ae• lıt. 

8-6-38 

30-5-38 
26-5-38 
30-5-38 
10-6-38 
30-5-38 
26-5-38 
30-5-38 
10-6-38 
7-6-38 

6-6-38 
6-6-38 

28-5-38 
10-6-38 
1-6-38 

15 -

15 -

16 -
16 -
15 -
16 -
10 -
16 -
10 -

15 -
13 -
11 -
15 -
13 -

Perıembe 26.5.938 

Demir (PTT Ln. Mld.) 
Kurıunlu lrablo (PTT Ln. Müd) 
Telefon santralı teılıi (l.t. Telefon MGd.) 
• Hah, koltuk, ma1& n dolap (Adliye Vek.) 
Dökme boru, çelilr tel, amerikan bezi, ~u•talık çelik (DDY') 
• Teneke ve çuval (Sümer Bank KarabGk Blroaa) 
Makine yatı ile tuvenan maden klSmllrü (Mudanya Şarb•1·) 
Akhisar şehrinin elektrik t•bekesi inf. (Akbi1&r Beled.) ~,il 
Sultanhiur n Atçada inta edilecek pnyon, ıu teılıatı •• 

lar yap. (izmir incir n Oznın Tarım Satıt Koop. Biri.) 
Arteziyen kuyusu açılma11 (Oahiliye Vek.) 
• Hortum, rakor, hoparlör, teneke makaa v.a. (iıt. BeledJ 
Sinema binası İnf. (Manisa Vali.) 
Amt!rikan bezi (İat . Beled.) 
Ballıeaköyil mekt. için malz~me (İıt. Beled ) 
Dıvar İnf. <lst. Beled.) 
İnhiur mamulatı nakli (Edirne İnhiı. Müd.) 
• Kamyonet, biıiklet, motoıiklet ve otomobil (Ank. 
* Ekmek parçuı ve ekmek artılı (lıt. Bölge Sanat 
Göçmen evleri inş. (Tekirdağ lakln Müd.) 

,d•''ı Defte 
oııaııııl 

• İpekli mensucat (İzmir ithalat Gümr.) 
Bartın ka1abuının bir aenelik tanzifat itleri (Bartın Bel•d·) 
Ekmek (Ha,-darpaşa Li.eıi) 
·* Köknar ve tomruk ağacı (fçel Orman Mühead.) 

• Önlerinde yıldı:ı işareti olanlar müzayedeye aittir. 

-
Jeudi 26-5-938 

1 ~ 
Contr. pavitlon, Yespaaienae et in.tal. d'eau a Sultanhi .. , ~ 

(Uaion Cooperative V entes Agricolea Raisins et Firu•• Is 
Fer (Dir. Economat P. T. T.) 
Cible de plomb (Dir. Eeonomat P. T. T.) 
lnıtal. eentral telephonique (Dir. Telepboaea lıt.) 

• Tapis, fauteuils, armoire, table ete. (Miniıt. de Juatice) fı' 
Tuyaux de fonte, fil metallique et toile americaine (Cb. i • ~~ 
• Bidona vides et ıacs de canevas (Sa•er Bank Bureau 1'•~•) 
Huile pour machine et aouille tout·venant (Municip. Moud••

1
' 

Constr. reaeau electrique a la ville Akhiur (Mun. Akhis•r) 
Ouverture d'un puit artesien (Mia. de L'lnterieur) -
• Manehe de lin, haut parleur, bidona, eiseaux ete. (Mun· ııt• 
Con1tr. bit cine (Vil. Maniau) 
Toile americaine (Mun. latanbul) 
Materiel pour l'ecole Ballidjikeuy (Mun. lıtanb . ) 

Con1tr. mur (Muu. lıt.) 
Tranaporl d'articles monopoliııh (Dir . Monopoles E.dirne) 
• Camionnettea, bicyclette1, auto ete. (Defterdarat Aak.) . di 
Constr. maiıonı pour immirres (Dir. Etablis. lmmiırc• f ekır 1,ı 
• Morceaux de pain et reste de repas (Dir. Ecole des Artf 
• Tissus de soi• (Dir. Douanes lzmir) 
Travaux de voirie pendaat une annee • la ville BartiD (t.411"' 
Pain (Lycee de Haydarpacba) 
• Bois et madrier de upin Dir. Forets ltchel) 

• Lea aateriaquea indiqueat une Yente par YOİe de sureıı0 
~ 

"DEVRİM 
,, 

Tercüme Bürosu .; 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri .,e 1 

hassa münakasa ve müzayedelere mütealll~ t-' 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet müt:ediid1' 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerioe 

Hususi tenzilat yapılır 

~· Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hal1ı 
Telefon : 49442 

ı..tiyaz Mlhibi n ,... itleri 
Direkt.iri: 1..-ü Girit "' Gat.ta Billür ~ 

Baıddıjı 7er: AR'f\} 


