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6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için · 

12 nylıtı 2700 

Sayısı 5 kuruş l Resmimakbuz mukabili olm~ J 
~an tediyat makbul değildi~ 

Pt'RŞEMBE 

iktisadi, mali ve ticari 

o 
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r IDAREHA-N E 
Yo~urtcu han, 1 ci kot 

1 
No. 3 ve 4 

Gal~ta~ Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İtiarehanemizde görüşülür 

Telefon : 49442 j L 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

Posta kutusu N. 1261 ___..,, 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
Bugün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi 

") Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

S'"••·Erzurum yolunun araaın da 392S m yola muk-

S 1•zi blokaj ve kırma ta~ ihr:arı 
S •11tsun-Sıvas yolunun arasında yap. şose inş . : 17S7 m. 
s1

"••·Kayseri n ,, ,, n ,, : 1947 ,, 
l\'aı-F.rıincan " n 25S5 m. kısmı tamiri 
İ'in blokaj ve kırma taşı ihzaratı 

gurııhuriyel alanında yap Atat!\rk büstü 

Şekli 

aç ekı 

r. 

" 
" 

kapalı z. 

Muhm. bed. Teminat 

7721 86 

7S03 26 
9967 20 
6982 49 

500 -

579 ıs 

562 74 
748 so 
~'2~ 68 

37 so 

MÜracaat yeri Gün Saat 

Sıvas Bayındır. Oir. 9-6-38 JS 

" 
9-6-38 15 -

,, 9-6-38 ıs -
n 9-6-38 ıs 

Karabıga Beledıyesı 20-6-38 14 
rduda yap. dahili su tesisatı ile 500 tonluk ı;ıı 

S d.eposu in~ . (tart. 152 kr) (temd.) 

pa:r.. 30472 78 Ordu 
" l ay :Larfında 

cla .. içeşıae·Maltepe asfalt yolunun tamiri. 

~ cnsucat, EJbıs 1 Kundura, Çam.!şır~-s 
y 
Ç •lak kılıflığı bez: 3000 ( (,( (~ı 1 4:( l ı ) 

l anıaıırlık ve a'tarlık bez: 7000 m. 
ııluın elbiıe: 200 ad. 

~baa işleri-Kırtasiye· Yazıhane Levazımı 
~Uhtelıf evrak tabett:rilnıeai 
~ste· Tahta v. s. 

8,y 
1( az çam kalas: 2300 ad . 

crestc 

~liyat-Boşaltma-Yükletme 
~Uru ot nakliyatı: 131 t. 

lllbiıarlar mamulatı nakli 
ıın-1•arlar maınulitı naklı (temd) 

~rukat, Benzi~ Makine yagları v. s . 

Ocfun: 1.200.000 k 
~dun: 1 000.000 k. 
l\Cl\zın: 19,S t . - petrol: 4 t. 

0
ok ve krible kömürü (şart. 472 kr) 

l(~\I~ ve mangal kömürü . . 
e.ııl (temizlik kamyonları ıçınJ: lSOO k. 

~:ıak, Zahire, Et, Sebze v. s 

~knıelc pişirilmeııi ( temd ) 
•deyaQ': 7 k. 

tko ek: 20 t. 
t-ın .. ı..: 50 t. 
Süt: 40 'y t . 

0 turt: 28 t. 
A.ııkııra Yüksek Zıraat Enstitüsü talebe ve mİİ<ıtah· 
~ deminin 938 mali yılı içinde 15-6-39 e kadar i.:.şeleri 
S kınek •e francala (şart. S04 kr) 
v~eya2': 2770'J k. (şart. 184 k.r) 
s~cıetalin: s t. 
~Uk ve yoğ'urt (şart. 603 kr} 
t Utfak ve günlük yumurtası 
~··~ ve kuru kayısı (tart. 290 kr) 
1' Yhnya~" zeytin ve sabun (şart. 1-49 kr) 
& Cteyağ: 7 t. 
l' tyax ve kaşar peyniri 
... Ot Ve ke~m• şeker 
S •karna, şehriye ve un 
1 ~bae: 14 kalem (şart. 150 kr) 

~1 •u: 2500 damacana 
rpı, saman, kepek ve kumru ot 

b) Müzayedeler 

~uhtelif elektrik levazımı 

" 

kapalı z. 
aç. eks. 
pa:ı. 

aç. eks . 

aç. eks. 
pa:ı. 

aç. eks. 

" 

kapalı z 

" 
n 

" ,, 
paz. 

paı. 

kapalı :ı. 

nç . ekı 
kapalı z. 
aç. eks. 

" 

1569 48 

m.O 30 
2800 

4SO 

794 

m3 45 

18000 
25000 

440 -

5184 -
700 > -

k. o 10 

" o 10 
" o 14 

knpalı z. 1 l 7S06 70 

n 

" 
nç. eks. 
kaJ.alı 2. 

n 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

aç. eks. 

" 

paz . 115 45 

117 71 

57 50 
210 -
33 7S 

1380 
187S 
439 63 

7070 63 
1131 15 

32 20 

388 80 
525 
120 
37S 
300 -
294 

881] -

7663 37 
2748 90 
312 
9049 20 
1082 44 
4338 23 
?230 88 
603 76 
614 19 

1820 93 
1489 96 
2:lS9 35 
170 63 
212 64 

8 70 

İstanbul Belediyesı 

M M V . SAK 

lst. Jandarma S~K 
1 tımbul Belediyesi 

Sıvııs Belediyesi 

28-5-38 

13-6-38 
10-6-38 
27 S-38 

3 6-38 

rı. D. Yolları Sirkeci 9-o-38 
Oeni:ılıank lst. Şubeıi Müd. 6-6-38 

lzmır Vilayeti Veter. Dir. 
Akçaabat inhisarlar Müd . 
Ank . inhisar. Ba~müd. 

Siirt Ask. SAK 
Erzurum Ask. SAi\ 

lst. SıhhiJ Müu. AEK 

" 
" lstanbul Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 
Ç anakble Mst. Mvk. SAK 
Bartın C. Miiddeiumum. 
lst. Vak flnr Miid. 

.. 
" 

8-6-38 
30-5-38 
30-5-38 

20-6-33 
10-6-38 

6-7-38 
1-7-38 
1-7-38 

27-5-38 

27-5-38 
9-6-38 
2-6-38 

10-6-38 
10-6-38 
10-6-38 

f\nlc. Yülcs. Zir . E.nst. Rekt . 10-6-38 

lst. Sıhhi Mü es AE.K 10-6 38 

" 10-6-38 

" lU-6 38 

" 15-6-38 

" 17-6-38 

" 17-6 38 

" 22-6-38 

" 22-6-38 

" 
22-6-38 

" 24-6 38 

" 24-6-38 

" 29-6-38 

" 29-6-38 

" 
6·7-38 

İstanbul Belediyesı 27-5-38 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni 
• • 
ıçın 

ıüt:fan iç sayifelere ınüracaat ediniz ! 

11 

15 -
15 
14 

l4 -

lS.30 
15 -

10 -
ıs 

9 
10 
15 
15 -
15 -
H-

14 30 
16 -
14 
ıs 

ıs 

ıs 

10 -

15 -
15 30 
16 
15 
15 
13 30 
15 -
ıs 30 
16 -
15 
ıs 30 
15 -
15 30 
ıs 30 

14 -

AK 

ln,aat - Tamirat·Naf ıa işleri ve Malzemesi- Harif a 

Ordu Belediyesinden: 

30472 lira 78 kuruş keşif bedelli dahili su tesisatı ile 
500 tonluk su deposu işi kapalı zarfla 17 mayıs 938 de 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmiye konulmuş ise de talih· 
ler teklif olunan bedel layık hadde görülmediğinden bir 
içinde ayni şartlar dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

İstekliler buna aid şartname vesair evrakı Ankara, İs· 
tanbul Belediyelerinde görebilirler ve ordu Belediyesin· 
den l 52 kuruş mukabilinde ala bilirler. 

Talihlerin istenilen şartlar dairesinde Ordu Belediye· 

ııne müracaatleri. 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Sivas·Samsun yolur.un I0·2 O. 
l 1-937 kilomeıreleri a'l'asında 1775 metre tulünde temelli 
şose inşaatıdır. Bu işin keıif bedeli 7503 lira 26 kuruş· 
tur. 

Eksiltme 9.6.938 perşembe günü saat 15 te vilayet 
daimi encümeninde açık eksiltme S\Jretila yapılacaktır. 

Talipler keşifnanıe ve buna ekli olan diğer evrakı her 
gün Sivas nafıa müdürliiğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 562 lira 71 l<uruş 
- ·---'-1· - '" ,. __ : __ ._ '-•-w""AI .. ..,; "" fAnnİ .. hliu.,.+ ,,,.c:;)r,,.ıo il,. 
ticaret odası sicil vnrakalarını göstermeleri 1azımdır. 

• * * Eksiltmeye konulan iş: Sıvas · Kayseri yolunun 4x 
528·6x475 kilometreleri arasrnda 1947 metre tulünde te· 
meli şose inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 9967 lira 20 

kuruştur. 
Eksiltme 9.6.938 perşembe günü saat 15 te vilayet 

daimi encümende açık eksiltme suretile yapılac ktır. 
Talipler keşifname ve buna ekli diğer evrakı hergün 

Sivas nafıa müdürlüğünde görebilirler· 
Ekııiltmeye girebilmek için taliplerin 7 48 lira Sn kuruş 

muvakkat teminat vermeleri ve fenni ehliyet vesikaları 
ile ticaret odası sicil varııka!nrını göster neleri lazımdır. 

* * * Eksiltmeye konulan iş Sıvas· Erzincan yolunun 
!l3x7 45 -96-300 lcilometroları arasında 2555 metroluk kıs· 
mm tamiri için lüzumu olan Blokaj ve kırma taşın ihza· 
rıdır. Bu işin keşif bedelı 6982 lira 49 kuruştur. 

Ekıiltme 9 6.938 perşembe günlin saat ı;aat ı 5 te vila
yet daimi encümende açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

Taliplerin keşifname ve buna ekli olarak diğer evrakı 
hergün Sıvas nafıa Müdürliiğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 5'~3 lira 68 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve fenni ehliyet vesikası ile 
ticaret odası sicıl varakalarını göstermeleri lazımdır. 

• • • Eksiltmeye konulan iş: Sivas - Erzincan yolunun 81 x265 
87 X 340 kilometreleri arasında ve -~925 metre tulündeki yola 
mulda:ıi Blokaj ve kırmataf ihzaratadır. Bu işin keşif bedeli 7721 

lirr 86 kuruştur. 
Eksiltme 9.6.938 perşembe günll Hat 15 de Vıllyet daimi en-

cümeninde açık eksiltme sunetile yapılacaktır. 
Taliplerin keşifoame ve buna bağlı diğer evrakı her gun Sı· 

vas müdilrlüiünde görebilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 579 lira 15 kuruş mu

vakkat teminat vermeleri ve fenni ehliyet vesikası ile Ticaret o

da11 sicil varakalarını göstermeleri l&zımdır. 

Ka abiga Belediyeainden: 

Gümhuriyet alanında mevcut kaide uüerine yaptırılacak Ata· 
türkün büstleri, kitabe ve ı.afer işaretidir. 

Ke,if bedeli 500 liradır. 
Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır 
Eksiltme günü 20.6.938 pazarteıi günü saat 14 de Karabıga 

belediye ~ncümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 37 lira 50 kuruştur. 
Şartnameyi görmek istiycn(erin Karabiga belediyesinden ı te· 

meleri. 
Postada vaki ııecikmeden mesulıyet kabul edilmez 

"' ... . 
5elamiçeşnıe . Maltepe asfalt yolunun tamiri. Bale İst. 

Beled. iianlarına. 
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Sayfa 2 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metre1lne tahmin edilen fiyatı 30 kurut olan 300 bia 
metre yatak kılıflıtı bez kapalı zarf uaullle eksiltmeye konulmuttur. 
lbalHi 13 haziran 938 pazartesi ınnı aaat 15 dedir. ilk teminat 
S750 liradır. EHaf ve t•rlnameai 450 kurut• MMV aatınalma ko
miayonundan alınır. Eluiltmeye ıireceklerin 2490 aayılı kanunua 
2 ve 3 Oncü maddelerlade ıaaterllen naikalarla teminat ve tek· 
Uf mektublarını birlikte ihale aaatlnden en as bir aaat enel ko
miayona vermeleri. 

İstanbul Jandarma Satanalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Tahmin 
metre bedeli İlk teminat 
7000 çamaşırlık ve aıtarhk bez 2800 L. 210 L. 

Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminata yukarda 
yazılı 7000 metre çamaşırlık ve astarlık bez komisyonu· 
muzda mevcut evsafına g&re açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

Ekıiltme 10 haziran 938 cuma günü saat 15 te lıtan
bul Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komiıyonun bi
naaında yapılacaktır. 

Şartname ve evsaf hergün adı geçen komiıyonda ıl· 
rülebilir. 

isteklilerin belli rüca ve aaatte 2490 sayıla kanunda 
yazılı evrak ve ilk teminat mektublarile komiıyona gel
meleri. 

• • • 
200 tulum elbiı.e alınacaktır. Bak: 2 inci sahifedeki 

iat. Beled. ilAnlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı~ane Malzemesi 

Sıvas Belediye Riyaaetinden : 
Cilt Adet B. muhammen 
535 267 makbuz 
260 137 iHaliye 

109 173 defter 
200 65 aic:il cüzdanı 

9600 142 cehel 
790 9909 794 yekôu 
Yukarıda miktarlarile bedeli mubammeneleri yaEılı 

muhtelif cinste makbuz, inaliye, defter, sicil cüsdanı ile 
.. . . - -- ---- _,.,, ... ~ 1.annıne teıacıüt eden 

·•cuma rünil saat 14 de açık ekıiltme suretile ihale edile· 
cektir. 

Alınacak evrakı matbaanm Belediyeden verilecek nü· 
munelere uygun olması sarttır. 

Bu husustaki şartnameyi eksiltmeden evyel öğrenmek 
isteyenlerin Belediye m!.lhaaebeaine ve yeYmi mezkOrda 
da yüzde 7,5 kuruş teminat paralarile Belediye Encüme· 
nine müracaatlan ilin olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. ldereıinden: 

B
1
eher metre 111ik&bı 45 lira muhammen be:lelle 5,00X0,1l-0,12X0,05 

eb adında 2300 adet beyu çam kalaa açık ekalltme uıulile 9 ha
ziran 938 pertembe i'İloG aaat 15,30 da Sirkecide 9 uncu İtl•tme 
lı:omiayonunda aatıi ahnacakb r. 

Bu ite i'İrmek iatiyenlerin yO:ıde 7,5 nlabetlnde teminat -mektult
Jarı ve ni:ıamt veaikalarlyle komiayona müracaatları l•.ıımdır. 
Şartnameler komiayondan paraaı:ı ola ak verilmektedir. 

r 

Deni:ı Bank latanbul Şubesi Müdiblütünden: 

Bankamııa batlı fabrika ve h•vu:ılar idaresinin bir senelik 
ihtiyacı olan kereate pazarlıkla utıo ahaacaktır. Pazarlık 6.6.938 
rünü Oeni:ıbank Materyel daireı i reiılijfode •aat OD bett• ya· 
pılacaktır. . 1 

Alınacak kerestelerin evaafı miktar •e cinalui hakkındaki 
tartname mezkur daireden paruız olrrak alınabilir. 

Nakliyat: Boşaltma . Yükletme ve s. 

İzmir Vilayeti Veterin~r Dire~törlüğünden· 

Arapçı ve Şehi tler köylerindeki aygır deposuna ait 400 
dönüm çayırlıklardan biçtirilen 131 bin kilo kuru otun top· 
lama balya yapma ve 2 J birJ kilosunun Ödemiş, 6 hin ki· 
losunun Mahmutlar, 6 bin kilosu Menemendeld aşım durak· 
larma ve geri kalanın da Torbalı aygır deposu anbarma tes· 
lim edilmek üzere bütün masraflar müteahhide ait olmak 
şartile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen kıymeti kilosu 
bir buçuk kuruştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanurıa göre teminatla hirlikte ek
siltme günü olan 8.6.938 gününde vilAyet daimi encümenine 
şartnameyi görm .. k iı,teyenlerin de hergtin veteriner müdür· 
lüğüne müracaatları. 

MÔNAKASA GAZETESı 

Akçaabat lnbiaarlar MDdlirlüğUnden : 

1 .6.938 gününden 31.5.(139 gfinll akşamına kadar Mil· 
dürlüiümüzden gidecek Ye Müdtırliiğftmüze gelecek yap· 
rak tütln, Mamül tütnn ambalij levazımı ve emsali eıya 
larıo kayık ve hamaliye işleri 15.5.938 den 29.5.938 gll· 
nüne kadar 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Şartnameyi g6rmek isteyenler mUddetl sarfında Tra· 
bizon Baımüdürlüğllle Müdüriyetimize müracaat edebilir· 
ler. isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçelerile kayık ekıilt· 
mesi için 30.5.938 günil aaat 10 da hamaliye eksiltmesi 
için de aaat 15 te MüdOriyetimize müracaatlar1 ilAn olu· 
nur. 

Aakara İnhiaarlar Baımüdürlüjlinden: 

Ankaradan Kızılcahamam, Bal&, Çubuk, inhisar idare· 
lerine 938 mali yılında taıınacık dolu tfttiln vo müskirat 
sandıklariyle iıpirto bidonlarının mezkQr mahallerden An· 
kara inhiıarlar depoauna iade olunacak boı sandık tab
talarmın ve boş bidonlarm bir aene müddetle taııma işi· 
nin tayin ve ilan edilen 20.5.938 tarihinde yapılan açık 

eksiltme Ye pazarlığa iştirak etmak flzere talib çıkma· 
dağından dolayı 2490 sayılı kanuna göre on gün müddetle 
uzablmıı Ye 30.5.938 tarihinde saat 15 te bat müdürlü· 
tümüz binasında toplanacak komisyonda bu mahallerin 
açık eksiltme ve pazarlığının yeniden icra edileceğini Ye 
muvakkat teminat paraıının Kızılca hamam ıçın 54 lira 
30 kurnt Ye Çubuk için 30 lira ve Bali için 35 lira ol· 
duğu ilin olunur. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

Er:ıura• Askeri Sataaalma Komiayonuodan: 

Bir milyo11 kllo ça• odunu kapalı sarfla ekailtmeye konulmuı
tur. Tahmin bedeli 25000 lira ilk teminatı 1875 liradır. Ekailtmeai 
10 haziran 938 cuma ... nl Hat 10 da Erzurumda Aakeri Hbnal· 
ma komiayonunda yapılacaktır. 

Şartaameai herıan komlayonda ıörOlebllir. Teklif melıdubları 
belli rOo Ye aaatten bir Hat ev~·eline kadar Er:ıurumda Hbnal
ma lı:omiayonYna verilmit bulunmuları 

Siirt Aakerl latıaalma Komiayonundaa: 

Slirtteld birlikler lbttyacı içia bir milyon iki ylz bin kilo odun 
20 haziran 9.18 puarteai gGnü Hat 9 da kapalı ı;arfla ek•iltmeai 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 18000 lira ilk teminatı 13~0 lira
dır. Şartnameyi ı~rmek iatiyealerin ber.Go fı aaatinde ekıilt
meye rireeeklerio mezkur ründe aaat 8 e kadar teklif mektub
larına komiayona vermeleri. 

• • • 
130 ton odun ile 15 ton maden k6mGrG alınacaktır . Balr.: Er

.sak aütunuDda Malatya Sıhhat M4d. ll&nına . 

• •• 
Benzin, petrol, odun, mangal kömürQ ile krible ve kok 

kömürü alınacaktır. Bak: erzak sütununda lıt. Sıhhi Mlles· 
ıeseler A. E. K. ilanına. 

• • • 
Temizlik kamyonları için 1500 kilo 1'-_.rezil alınacaktır. 
Bak: 2 ci sahifedeki lıt. Beled. ilanlarma. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Mal .. tya Sıhhat MGdlrlütGadea: 

Erıakın cinai A:ıamt 

KUo 
Ekmek 9000 
Et 8000 
sade yat 600 
Odun . 130 
Maden kömGrl 15 
Bulıur 1500 

miktar 

Ton 

" Kilo 

lııart miktar 
Kilo 

6000 
4000 
400 
100 
10 

1000 

Ton 

" Kilo 

Muvakkat le. 
lira 
80 

158 
37 
98 
45 
8 

1 haziran 938 tarihinden 31 ı:uayıa 939 tarihine kadar bir aeae 
müddetle Malatya Dotum ve Çocuk Bakımevi ile Merkez Tra• 
bom h••tanesine muktazi mikclar •• nevileri yukarda yazılı altı 
kalem etya 15 mayıa 938 t&rihinden itibareD 15 rGn müddetle 
açık ekailtmeye konulmuftur. 30.5.~ rGnlae raatlayan pazarteai 
ıGnQ aaat 15 de ilaale yapılacaktır. Talip olanların munkkat 
teminat akçHini malHndıtına yatırarak makbuala veya banka 
mektubUe Merkez Trahom haata11Hlade oturaa komlayona mü· 
racaatları nan Olunur. 

lıtanbul Levazım A.mirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Maltepe piyade Atıt okulunun uau elbetl aakeriyeden veril
mek auretlyle ekmek piıirmeainln kapalı zarfla ekailtrneainde., 
verilen teklifler kanunun uyıun olmadıjından reddedilmi,tir. Pa· • 
zarhkla ekailtmHi 27 mayıı 938 cuma rünCl Hat 14,30 da Top· 
hanede Levazım 6mirliti 1atınalma komiayonuada yapılacaktır. 

- -- -

26 Mayıa 1938 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen İlk 

bedeli temina_!!_ 

Temizlik kamyonlarındaki ameleye 
33 75 200 tulum elbise 450 

Temizlik kamyonları için 1500 kilo 
32 20 krezil. 440 

Levazım anbarında satılık elektrik 
levazımı 115 45 8 70 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen kale· 
minde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 27.5.938 curna 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

:ıs 

Tahmin bedeli 5184 lira ilk h•minatı 388 lira 80 kuruttll'• 
Şartnanaeıl komiayonda aörülebilir. lıteklilerin kanuni veaik•l•· 
riyle beraber belli aaatte komlıyona gelmeleri. 

Çanakkale MGatablııe111 Mevlııi Satıaalma komisyonundan: 

Çanakkale mDatahkem mevki birlikleri içia 7000 kilo aacle1•I' 
kapalı :ıarfla aahn ahnacakbr. Sadeyatı beher kiloıu 100 Jrurllf~ 
tan 7000 lira biçilmittir· İbaleıl 9.6.938 pertembe gDnü aaat I 
da Çanakkalede Müatahkem Mevki Satıaalma komiayoou11d~ 
yapılacaktır. lateklilerln ihaleden bir aaat evvel teminat akçel•'

1 

olan 525 lirryı ihale kanununun 2, 3 üncG maddelerindeki .,r 
aalkle bir Hat evvel komisyona mGracaat etmeleri. 

Bartın Cumhuriyet Müddtiumumiliğinden: 

Bartın Cezaevinde bulunan mevkuf ve mahkılmine verı· 
lecek hir senelik tahmin edilen 20 bin kilo ekmek 18.5.38 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle münakasaya çıkarılın•Ş" 
tır. Ekmek, çarşıda satılmakta olan ikinci nevi eı:mek for" 
mülüne uygun olacaktır. 2 haziran 938 perşembe günü sa•t 
14 de eksiltme ve ihalP.si yapılacağından talihlerin Bar!111 

Cumhuriyet Müddeiumumiliği dairesinde müteşekkil ko1111" 

Yona müracaatleri ve muhammım bedelinin vüzde 7,5 u otsıı , 14 
120 liranın Bartın Malsandığına yatırılması ve daha faz 
tafsil!t almak istey nlerin Müddeiumumilik dairesine mür•"' 
catıerı ıJan olunur. 

Ankara Yüksek Ziraat EnstiU\sü Rektörlüğünden: 

Kurumumuz talebe müstahdeminin 938 mali yılı içirıde 
15 hazirandan mayıs 93~ sonıma kadar iaşeleri aıajıd• 
ıösterildiği üzere ve kapah zarf uıulile eksiltmeye k0 ' 

nulmuştur. 

Azami aded 
500 talebe 

10 muit 
150 müstahdemin 

Günlük iaşe 
54 kuruş 

54 
30 " 

" 

r Muham. bede 1 

101,606,40 
1,895,-40 

14,004,90 

117,506,70 
Bedel üzerinde beh~rinin günlük iaşelerinin 10 haıir~~ 

938 tarihine musadif cuma günü saat 16 da rektörlll' 
binaamda müteşekkil komisyon tarafındaa ibaleai yapıl•· 
cakhr· 

Muvakkat tem'nat 8813 liradır. Teklif zarfları tayiO 
olunan günün saat on beşine kadar kabul edilir. 

Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenleri" 
daire müdürlüiüne müracaatları. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komi~yonundan: 

Muh•~ 
Miktarı kı1111's 

Azı Çoa-u J', ' 
Cinai 

Ekmek 791000 963500 ıo ~ 
Fırancala 22800 31000 1"4 

Muvakkat sraranti 7563 lir.ı 37 kuruştur Şartname badeli ~
kuruftur. lh,lHi 10.6.938 cuma srüoü saat 15 te kapalı zarf "' 
lile yapılacaktır. 

Sade yatı 27700 37400 98 
Muvakkat ıaranti 2748 lira 90 kuruş, tartname bedeli 1~ 

kuru,tur. ihalesi 10.6.938 cuma aünü aaat 15,30 da kapalı ı• 
uaulUe yapılacaktır. 
Vejetalin 5000 8000 52 t 

Muvakat ıaranti 313 liradır. ihalHi 10.6.938 uma ıOnil ı•' 
16 da açık ekailtme uıulile yapılacakhr, 
Karaman 100800 120500 .40 
Dathç 53000 75000 47 
Ku:ıu 23800 31800 .47 
Sıjır 53000 63600 35 

Munkkat ıaranti 9049 lira 20 kurut, tartname 603 kuru•t"': 
İhaleai 15.6.93S çarfamba srGnü ıaat 15 te kapalı zarf uaulile 11 

pılacaktır. 

Süt 203900 239700 1 J 
Kbe yoturdu 61500 91800 :S 
Kilo yoj'urdu 12000 16000 17 

Muvakkat ıaranti 2525 lira 77 kurut, tartname 169 kurutt"'' 
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~15 1938 

'-ı..· ~p l I 15,6938 ÇArf&mba fÜnÜ H&t 15,30 da kapalı zarf U8Ulile 
1ııı 1 •caktır ,.,tf . 
Cı ı'lc YUnıurta.. 320400 415500 1 50 
~ile Yumurta 140000 205000 4 

"-• '
1"akkat ıaranti 1082 lira 44 kuruştur. İhaleai 17.6.938 cuma 

t-.. ••at 1 S te lrapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
~ ıc.,... 2100 3175 50 
t 11 faıulya 9900 12550 14 
~ faıulya "Akliye., 25000 30000 1 1 50 
tı-ltl llt 23050 28850 10 
Pitj ııç 50300 66100 22 
~ ... ~ç •Akliye., 45000 55000 20 
~ tbercimek 1600 2000 11 
~111 mercimek 1250 1650 11 
~·~ illere imek "Akliye,, 15000 25000 IO 
~ Uzüm 3150 4525 20 
L."." Gıtm •Abliye,, 7500 10000 15 
~llya 2100 3000 10 50 
L:~•ya 15000 20000 9 
~- '.ll.a'.lltv\ ~ ~t.. ~ 4.'l900 5 
r't. 38400 52500 7 

MÜNAKASA GAZETESİ 

·b) fv1ÜZAVEDELER 

Bahke.ir Orman Ba,mlbendiılitincleo: 

Balıkeair Viliyetinin Duraunbey kaıı:uının Satırlar köyG ci· 
varında vaki Fakiralan Devlet ormanında 1 numaradan 182 ou· 
maraya kadar numaralanmıt •• damralanmıt 26l,458 metre ml
kip gayri mamllle muadil yatır çam atacı yirmi j'ln mOddetle 
açık artırmaya çıkarılnuıhr. 

Artırma 6.6.938 tarih pazartHi l'ilnü aaat I~ te Balıke1lr or
man mühendiıliti bin&11nda yapılacaktır. 

Beher metre mfkibıu muhammen fiatı 51 O kuruı, yüıı:de 7,5 
muvakkat teminat 102 hra 30 kuruıtur. 

Şartname Ye mukaYelename projeleri Balıkeair Ye Dur1unbey 
orman idarelerinde rörülebilir. 

• • • 
Levazım •mbarında mevcut muhtelif elektrik levazımı aat&la-

caktır. Bak: fatanbul Belediyeai ilanlarına. 

'-ı t,, •Akliye,, 40000 55000 6 
~r 45100 55200 12 50 ~ ~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!9 

~'1, 11"•1clcat garanti 4338 lira 23 lruruı, ıartname.l 290 kuı uıtur 
~ ·~ 17.6.938 euma günü Hat 15,30 da kapalı zarf uıulile ya
~•ııı;tır 

~il Y•tı 17950 23300 55 
~·' 6100 7675 26 
~' . "Akliye. 5000 7500 21 
~'tu il 22300 28750 35 

.. ••bun 10350 15700 21 
~ı .. ~·•kkat raranti 2230 lira 88 kuruf, ıartname 149 kuruıtur. 
~ 1 22.6.938 çarıamba ıüntl uat 15 te kapalı zarf uıulile ya
l-. talttır. 
~·t• 4550 7000 115 

ı.-.~"•lckat rarantl 603 lira 76 lcuruıtur. lhaleai 22.6.937 çar
~). ıtınG Hat 15,30 da kapalı zarf uıulile yapılacakbr. 
t.;;_t P•ynir 7300 10575 45 

t4,t P•yairl 3700 4900 70 
~t 11••klcat ıaranti 614 lira 19 kuruıtur. lbalHi 22.8.938 çar· 
~ Q. -'ot fUDÜ Hat 16 da kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
~ ••iter 64750 82700 27 :e t•ker 4000 6500 30 
''•G 11 ••ldıtat raranti 1820 lira 93 kuruıtur. İhaleıl 24.6.938 cuma 
\ita ••at 15 te kapalı nrf uıulile yapılacaktır. 
~~ tııa 7800 10400 25 
~~"111 • unlu 25000 30000 20 
~, 'Yt ıs50 3800 25 
~, tiJt unlu 15000 20000 20 
~~ 23570 3077 5 15 
~.,. 11• 1300 2000 25 
'" Jl.Ç Uıau 400 6()()() 20 

ıt,, 119•kkat ıaranti 1489 lira 93 kuruttur. lhale1i 24.6.938 cuma 
~~-- ••at 15,30 da kapalı zarf uıulile yapılacalr.hr. 
~.' ISMO 21700 5 
~\ '• 12300 17500 6 
~-" 7450 10000 7 a,t:•lt 23650 31400 e so 
~>~llıYa 4300 6300 13 50 
~•lı •dın fuulya 38150 49200 12 
q'ıaı .(30() 6300 11 
s ... ~,.· 2875 4280 20 
~'t doırnatH 3500 4550 8 
~~ doraıat.. 17050 23160 • 7 50 
l'tl~! ltabatı 18150 25700 8 
~._.. •111. 62350 79700 15 
~tf•totu 3900 5775 4 
~~~ ~ ~ 7 

~' ~••lckat garanti 2259 lira 35 kuruı, şartname.i 150 kuruıtur 
~I ~~ 29.6.938 çartaııaba rünü Hat 15 te kapalı zarf uıulile ya
ti ııı;tır. 

'
11 d 2 tıl •ıııacHa ~00 3500 65 

~~\t•~k~t garanti 170 lira 63 kuruştur. ihalHi 29.6.938 çar
~U lfUnu uat 15,30 da kapalı zarf uaulile yapılacaktır . 
~U:lt odun 2215 2790 330 çeki 

"t 1•nıit odun 1150 1450 250 ., 
,.,,_• kömürü . 39500 . 50000 4 50 

\ 11U•kkat raranti 1131 lıra 15 kuruttur. lhaleai 1.7.938 cu· 
~~t:llii .. at 15 te kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
"•ibı aınürü 2825 3525 1850tonu 
~ ftt' könıürü 1500 1875 1550 ,, 
'l, ~\t•kkat ıaranti 7070 lir 63 kuruı, fartname1i 472 kuruıtur. 

~,t•ı 1.7.938 cuma gilnO saat 15,30 da kapah nrf uaulile ya
~ •lıtı, 
~ •iıı • 19500 
~Ol 2550() 19 
.. 4000 6000 17 

',:••ldcat ıaranti 439 Ura 88 kuruıtur. İhalHi 6.7.938 çarıam · h\ llQ •ut 15 te kapalı ıı:arf uıu1ile yapılacaktır. 
~" 27000 36500 5 50 
t~·~ 7000 9500 2 50 
~ 9500 13000 3 50 

fıt 0 t 2000 3000 4 50 
' ,:;•ldcat faranti 212 lira 64 kuruıtur •. f halHi 6.7,938 çarfam• 

Sıh ~ •ut 15,30 da açık ekıiltme uı~hle yapılacaktır. 
~,, hı müeaaeHlerln 1938 mali yılı ihtıyacları olbabdald ıart· 
t t~• QÜmuneleri veçblle ek•iltmly• konulmuıtur. 
' \j

11 
lltırne Catalothında Sıbbat H İçtimai Muaven•t Müdürltı-

~••ıııda toplanan komi•yonda yapılacaktır. 
t't,llt •llt~enin ıekii, ıüa ve ıaatlerl, tahmini fiat ve muvakkat 
l. ~1 lllıktarları yukarıda r~S.terllmittir. 
~ "~•lı zarflarla yapılacak ekailtmeler için ihale ıaatinden 
~illi •t ev.el l.teldiler teklifi hui ve ajzı mOhürltl sarflarını 

~:'1°ııa Yermeleri l&sımdır. Mektublarda teklif o!urıaa fiatla
ş, lla Yaıı ye hem de rakamla yazılmaaı lbımdır. 

~\ ditttll•ıaelerin paralı olanları biıı:alarında ıöıterilea bedelle 
'\ ~ trlerl ı-ar&1ıa olarak Komiıyondan alınabilir ye nümuneler 
~t "•ıı ıörülebillr. 

' ''• •lcUter umum aie11eHlerin btıtln ibtiyacları için nya bir 
l,~•~nio tamam ibtiyaeı için teklifte bulunabilirler. 

~lı ~ ltlılerin eari .eaeye aid Ticaret Oda1ı ve1ikaıile ı490 H · 

"'11~ ''unda yaıı:ıh belıeleri n munkkat ıarl\nH ma"buz veya 
' laıektublarını kapalı sarflarıaın içerl•ine koymaları li&ımdır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
3450 kilo Litopon 

15525 ,, Alçı 
15525 ,, Reçine 

l Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malze-
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 1.6.938 tarihine r stlıyan çarşamba günü 
Hat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2791) 3 - 4 

• • • 
9000 kilo 15f45 çivi 

40000 
" 

15150 
" 12000 " 1660 
" 7000 

" 
17/70 

" I- Yukarıda ebadı gösterilen 68000 kilo çivi pazar-
lakla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 1.6.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak bergün söıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 gtvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Kamisyona gelmeleri ilan olunur. (2792) 3-4 

• • • 
1- Ahırkapı Bakımevinde mevcut 5788 kilo Kasıntı 

ipi pazarlıkla satılacaktır. 

il- Pazarlık 6.VJ.938 tarihine rastlayan paaarteıi gü· 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıin
deki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Satılacak mallar mahalinde hergün görülebilir. 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3005) 2 - 4 

İstanbul Brledıy~sı İlanları · 

, ... Keşif bedeli 1569 lira .. 48 kuruş olan Selamiçeşme - Mal
tepe asfalt yolunun tamiri pazarlığa konulmuştur. 1 Keşif 
evrakile fartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan ba,ka Na
fıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 117 lira 
71 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28.5.938 cumartesi rünü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ)(3 090) 

• • • 
Belediye vergi ve reıimleri kanununun 10 ncı mad

desine göre ahnan otomobil, kamyon, kamyonet otobüs
lerin plaka resmi Umumi Mecli1ee 3 lira 50 kuruş olarak 
kabul ve tesbit edilmiş olduğu alakadarların malumu ol-
mak üzere ilin eluour. (B) (3087) 

" Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

lmtiyu ıaabibi •• yazı itici 
Direktarü: lamail Girit 

r.Alata Billur aolaıM No. 10 

Baıddıiı 7er: ARTUN BuUIMYI 

Sayfa 3 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Türkiye Cümhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari Mübadelelere atd tediyatın sureti teıviyesi 

hakkında anlaşma 

(458 inci nüshadan devam) 

MADDE 15. 
1 - Dğer bu Anlatmanm inkııı:aaındll , Alcid memleketlerden 

birinin ihraç müeueıeai nezdindeki elearinı cami beaabıoda di
ğer memleket alacaklıları lehine bir bakiye kalacak oluraa, ala -
cakh memleket idbalatları bedelini, i,bu bakiyeye tekabül eden 
a~acakların tamamen itfuına değin, kendi ihraç bankalarına te
dıyeye mecbur olacaklardır. 

Keza, itbu Anlatmanın meriyeti müddetince iki memlekete 
idhal edilen mallar bedelleri clearinı cami heaabına yatırılmakta 
devam edecektir. 

2 - Bundan baıka, itbu anlatmanın inkııı:ası tarihinde bitiril
memiı olan huıusi takas muameleleri anlaşmanın inkız&11 tarihin 
den itibaren altı aylık bir mühlet zarfında, itbu anlatma hükGm
lerine tevfikan taafiye olunacaktır. 

MADDE 16. 
İniçre Konferanıyonu ·ile Liechtenstein Prenaliti araaanda 23 

mart 923 de münakid GümrOk lttihudı Muahedeai mucibince it· 
bu anlatma Liecbtenatein Prenaliği ülke1ioe de tatbik olunacaktır. 

MADDE 17. 
1 • 3 İkinci kanun 935 tarihli Clearinı- Anlaımaaı yerine ıeçen 

iıbu anlaşma bir aenelik bir müddet için 1 ni1an 938 de ır.eriye
te ıirecektir. 

2 - Eğer iki taraftan biri anlaşmayı inkızuı tarihinden üç ay 
evvel fe1hetmeue, anlatma aynı uıunlukta devreler için kendi
litinden yenilenmiş olacaktır. 

Bernde JJ mart 938 de iki nüıha olarak tanzim edilmittir. 
Nümune 

Mente tehadetnam.eıi 

Gönder~n: 
lıirn ..• •. 
fkametıih •.•... 
iokak ....•• 
Emtianın cinıi: 
Ambalaj tarzı : 
Koli adedi: 
Marka, numara: 

A-Kıımı 

Gönderilen 
İıim .. ... . . 
İkametrih .. •• . 
Sokak ..••• • 

Atırhk: ) Gayrı ufi kilo 
) Safi kilo 

Kıymet: 
Sevk yolu: 
Yukarıda gösterilen emtianın .... .... menşeli oldutu ve itbu 

tahadetnamenin ..... ... tarihinde imza edilen Türkiye-llViçre tedi-

ye Anlaşmaaı hükümlerine tevfikan tevdi edildiAi tasd ik olunuur. 
Mühürler • • • . • . . 193 

Veren aalihıyettar makamın 11mı ve ımza 

(Devamı var) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
(Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

25 - 5 1938 

FİATLAR (Coura officielı) 
Afion (Opium) 
Butday yumuıak (Ble tendre) 
Butday ıert (Ble dur) 
Butday kmlca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orre A•.) 
Arpa yemlik 

Kuı yemi (Millet) 

Atatı (Moina) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 

4 17 50 

6 -
5 30 

7 7 50 
Zeytin yağı I.ci yemeklilır (Huile d 'ol.) 
Su1am (SeHme) 

7 7 
43 -

Fındık kabuklu (Noiıettea) 

Güz Yünü 
Ce viz içi 
.~haır sarı (Mala jaune) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Keten tohumu (Gr . de Lio) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz (Fromaıe blaac) 
Çudar (Seirle) 
lç fmdık (Noia. decor.) 
Nohut iri(Poia chiche) 

GELEN (Arrivag.-) 
Afion {Opium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orae) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
M .. ar (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot 1ec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mobair•) 
Yulaf (foin) 
SuHm (aham•) 
Kuı yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Cbiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
8. Peynir (Fromaıe 8 .) 
Tiftik 
I~ fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 

321 -
45 -

85 -
63 -

13 -

20 -
49 -
36 -
24 -

5 -
110 

31 4 

45 

33 33 

46 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orıe) 
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
iç fındık (Noiı dec.) 
Un (farine) 
T ifti k 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FiATLAR 
(Marcheı Etrangen) 

16 

50 -
24 -

Butday (Ble) Liverpul 4 55 
• • Şikaro 3 64 
,, n Vinipek 5 42 

Arpa (Orge) Anvere 4 24 
M111r (Maiı) Londra 4 17 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 20 
Fındık (noia.) G.Hamburı 46 -

" L. " 45 -
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Adrcsıc T 6leı-raphhıue : 
letnnbul - MÜNAKASA 

a a ynoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatıon 

) AdJudıcatlons au Rabaıs 

Mode 
d'adjudica t 

Prix 
eali111atif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Heure 

(on Repnratic.t.ı- Trav Publics-Materiel de Construction- Cartographie 

Mıı.nı ulation de pierres pour reparat ion de 3925 
m tres d~ chauıst'e s route Sivas-En:i ndjan. 

Constructıon de 1757 metres de chausseo 11 route 
Sıvas-Saınsoun 

Publique 

Plı cacb 

Construction de 1947 metres de chnUSSt'C 8 r oute 
Siva -Kai'ss r 

Pu blique 

Manıpul tıon de p errea pour rf'paration de 2555 
mf'lroa do chauıs e ro ıte Sıvııs Erzindjnn 

Co cıt uc-tıon b ı te "Ataturk., a la place de la Re· 
pu lıque 

lnstallatıon pour adduction d'eau et const d pôt 
pouvnnt contenir: 1\00 t d' au (cah. eh P 152) (ai ) 

Rf'paratıon asphalte route Silamıtchechme-Maltepc 

Tissus Cuırs 

pour housse de matelu : 300000 m (cah. 
'. 450). 

To e our doublure et imge: 7000 m 
Co tunıes pour travail . 2UO p 

l ravaux d'lmprimerıe-Papeterıe 

n 

Pli cach 

Gre iı gre 

" 

Plı cach 

Publique 
Grc a gre 

7721 86 

7503 26 

9967 20 

6982 49 

500 -

30472 78 

1569 48 

le ın . O 30 

2800 -
450 -

Impressıon de dıvcrs registrcs. Publique 794 -

Boıs de Constru ction, Planches Po.t..e.anx .. + .. 
Ma rıers de sapın (5,00x0,11 0,12x0,05 dim.) : Publ ı que le m3. 45 

23 o p 

Charpente Gre a gre 

Tran port Cbargement D · chargement 

rao port de foın : 131 
f il8pOrt d'articl s mo nopolises 

" " " (ııj). 

Combustıble 

Bois: 1000000 lı:. 

" : 1200000 k 

Carburant 1 f uiles 

Cr s 1 (pour cıımıon de voırie) 1500 k. 

Bronz re et p trole 

Co e et houılle criblee can eh P. 472) 
Boırı et charbon de boıs 

Baurre : 7 t 
Paın: 20 t 

C ı on de paın (•ı ). 
Paın: 50 t 

l.aıt: 40 t. 

Y oghoıırt : 28 t 
N r ıtuıe pr. ;qo el~ves 10 surveıllants et lSO 

fo nctıonnıurt"s ( pcndant 1 n) 
Paılıe, foin . t son 
L um . 11 lots ( C8h eh p. 150) 
Eau otablc: 2SOO damajennncs 
Far n fit c ronıs 
Sut' re 
F rom1ge blıınc et " kacher,. 
Hu le. ııavon et h ıle 'olives (cııh. eh. p . 149) 
Provısıons: 17 lob (cah. dı. p. 2901 
Oeufıı 
Yogho rt et lıııt (cah eh p 169) 
Vıande (c h eh . p 603) 
Paın et beurrC' 

B) AdJudıcations a la surenchere 
Dıver articleı C'lectriques. 

P ublique 

" 
n 

Pli cach 
,, 

Gre iı gre 

Pl ı cadı 

" 
" 

Pli cach 
Publique 
C re a gre 
Pli cach 
Publique 

" 
Plı cach 

Publique 
Pli cach 

Publique 
Pli cach 

" 
" 
" 
" .. 
" .. 
• 

G re İt ~rr 

25000 -
18000 -

440 

7000 

5184 

117S06 70 

115 45 

579 15 

562 74 

748 50 

523 68 

37 50 

117 71 

57:-ıO -

210 -
37 75 

1875 
13~0 

32 20 

7070 63 
l 131 15 

S25 -
120 -
388 80 
375 -
300 
294 --

8813 -

212 64 
2259 35 

170 63 
1489 96 
1820 93 
614 19 

2230 88 
4338 23 
1082 -44 
2525 77 
9049 20 

8 70 

Dir. Trav. Puhl. Sivu 9-6-38 15 

,, 9-6-38 15 

• 9-6-38 15 

" 
9-6-38 ıs 

Municipalıt~ Karabiga 20-6-38 14 

" 
O;dou Ankara et Iat. Danı mois 

\
f Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 28-5-38 11 -

Dir.Ecom. ,, n 

Com. Ach . Mın . De f. Nat. Ankara 13-6-38 15 -

Com. Ach. Comm. Gond. G .pacha ıo-6 ·38 ıs 

{ 
Coı:a. Pcrm. Municipalite lıt. 27-5-38 14 
Dir. Econom. ., ,, 

Munioipalite Sivaıı 3-6-3~ 14 -

9 Exp . Ch. de Fer Etat Sirlı:edji 9 6-38 15 30 

Oir. Denizbank Suc. [ıtanbul 6-6-38 15 -

D ir. V rtı" rinaire Vilayet lrnıir 

Dir . Monopoleı Aktchaabat 
Dir. Principale Monop. Ankara 

8-6-38 
30-5-38 
30-5-38 

Com. Ach . Milit. E.rzeroum 10-6-38 
20·6-38 
27-5-38 

., Siirt 
f Com. Perm. Mun. lstubul 
l Dir. Econom. ., ,. 

Dir. Hyı. A11i•t. Soc. Diag h aloghlou 6-7 -38 

" 1-7-38 
" 1-7-38 

Com. Ach. Place Forte TchanaHale 
Procureur G en Bartin 

9-6-38 
2-6-38 

27-5-38 
10-6-38 
10·6-38 
10·6-38 
10-6-38 

Com. Ach . lntend. lıt. Tophane 
Dir. Vakoufs lıtanbul 

.. 
" 

Dir. lnııtitut Agricol Ankara 

Dir. Hyg-. A11iıt. Soc. 

" 
• .. 
" 
" 
" .. 
" 
" . 
.. 
.. 

Diaralorhlou 6-7-38 
29-6-38 
29-6-38 
24-6-38 
24-6-38 
2ı-6-38 

22-6-38 
17-6-38 
17-6-38 
15-6.38 
15-6-38 
10-6-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanhul 
Dir. Econoaı. • ., 

27-5-38 

- , . 

16 
lS 

10 -
9 

14 

15 
15 
15 

16 
14 
14 30 
15 
15 
15 
16 -

15 30 
15 -
15 30 
ıs 30 
15 
16 -
15 -
15 30 
ıs 

15 30 
15 
15 -

.. 

Cuma 27 .5.938 

Nlbayctaiz terit (İabi1ar. U. MGd.) 
Kundura (MMV) . f 
Man\aa fehrinin elektrik tesis. (Maniıa Şehri Elek. fe•••· 
• Ev ve dilkk&n yıktırılması { Ank. Defterdar.) 
Yumurta (Ank. Lvz.) 
Ekmek (Ga;iantep C. Mtıddeiumum.) 

Hatu•t öldürOcn mayi (DDY) 
Kamyon tasni ile otomobil (iıt. Beled.) 
Patiska (DOY} 
Ekmek (Ank. Ln.) 
Kundura (Orman Kor. Gen. Komut.) } 
Amerikan bezi, ve ah;ı bezi muşamba önlük (lııt Beled· 
Haeta ta,ıma otomobili (İıt. Beled ) 
lç ve dış liıtik (Ank. Beled.) 
Ekmek (Çankırı C. Milddeiumum.) 
Evrakı matbua (iıparta Vil.) 
Maden köraürfi (İzmir Beled.) 
Tulumba (Karacabey Kaymak.) 
• Tütün (BahkHir İnhisarlar Başmüd.) 
Kaldırım ile tat ihzarı (Konya Vil&yetl) 
Mot<Srin ve vakum (Afyon Karahisar Beled.) ,ı. 
Tıbbi malzeme ile alltı cerahiye (Konya Meınleket ı-J• 
• Me,e kömürü (Orhangn:zi Orman Kitib.) 
Erzak, sebze ve mahrukat (Kastamonu Viliy.) 
"' Ataç (Safranbolu Orman Şefli~.) 
Göçmen nleri inıaatı (Ank. Valtlit.) 
Süt (Tophane Ln.) 
Yoğurt (Tophane Ln.) 't 

Maniıa tehrinde elektrik sentral binasının yap. deııt' 6~if 
ile ah,ap kapı işleri (Maniıa Şehri Elektrik Tesisat 

Sultan 9iEUiği kumıı (İst. Beled.) 
Mazut ve vakum yatı (Afyon Beled.) 
Köprü tamiri {İst. Beled.) 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir· 

Vendredi 27-5-938 

Ruban (Oir. Gen. MoDopolea) 
Cbauııeures (Min. Def. Nat.) 1ql 
Iaıt.llation electrique vil!e Manisaa (Union lnıtal. E.lectr 

Mani ısa) lc•''l 
• Deıaolition des maisou et boutiques (Defterdara! Arı 
Oeuf (lntend . Ankara) 
Pain (Proc. Gen . Gaziantep) 
Liqui<le pour tuer les insectea (Ch . de Fer Etat) 
Chaasiı de camion et auto (Municip. lstanbul) 
Batiste (Ch. de Fer Etat) 
Pain (lntend. Aııkara) 
Chau11ures (Comaand. G en. Prot . Forets Aakara) 
Toile (Mun . lstaobul) 
Auto·ambulanc• (Mun. lstanbul) 
* Chambre a air et pneux (Munıcipalıte Anhra) 
Pain (Procureur Gen. Tcbankiri) 
Impression de registre (Vil. lspartn) 
Houille (Mun . lzmir) 
Pompe ( Kaymakıımllt Karadiabey) 
• Tabacı (Dh Monopoleı Balikeıir) ·al 
Manipulation ele pierres et construction paves (Vil. 1<0 "

1 

Motorine et huile vacoum (Municipalite Afionkarabisarl 
Articles sanitaires et medicament~ (Hôpital Reg. Korıl•) 
• Charbon de bois (Dir. Foretıı Kaatamonoıı) 

Provision , legumes et houille (Vil Kutaıaonou) 
• Boiı de aapin (Dir. Forets Safranbolou) 
Conatr. m:ı.isons pour immigres (Vil. A11kara) 
La it et yoghourt (lntend. T oph.a ne) ~fı' 
Coastr. fenctres et porte (Union lnıtal. Electrique Ville 
Sable (Municip . lstanbul) 
Muout et huile vacoum (Municipalite Afion) 
Rep. pont (Municipalite lstanbul) 

,. • Lea aateriıqueı indiquent une 

HAFTALIK ~ 

AKAR ve EMLAK GAZE1e· 
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